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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA, ANÁLISE DOS ENVELOPES DE

HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N° 009/2020 - PROCESSO

LICIT ATÓRIO N° 369/2020.

No décimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 09:30 horas, na sala das Comissões,

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença dos membros abaixo assinados, bem como

a presença do membro suplente Ricardo Moreira Barbosa que neste ato substitui a membro titular Nayma

Ticiane de Almeida Pessin, com a presença do Engenheiro lotado na Secretaria de Obras e Serviços Sr.

Flavio Paoliello Machado de Souza executando a análise da documentação de qualificação técnica e a

Diretora de Planejamento Orçamentário Sra. Daiane Fernanda Ferreira para análise da documentação

contábil para realização da sessão pública para abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preços

acima mencionada, cujo objeto é "Prestação de serviço de recapeamento asfáltico em diversas ruas dos

bairros Berlim e Santa Cruz, com fornecimento de materiais, mão de obras e equipamentos necessários".

Registra-se a ausência do membro titular Guilherme Garcia Silva. Aberta a sessão, o Senhor Presidente pede

para constar que foram apresentados os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços devidamente lacrados

das empresas participantes BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - CNPJ 01.606.382/0001-6,

CONTRUTORA SIMOSO LTDA - CNPJ 48.169.536/0001-61, J.S.A. CONSTRUTORA E

PAVIMENTADORA LTDA CNPJ 02.344.159/0001-59, PAVINC PAVIMENTAÇÃO

INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP - CNPJ 14.062.611/0001-79 e

QUIMASSA PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 36.111.732/0001-04. O Senhor

Presidente pede para constar que esteve presente o representante da empresa PAVINC PAVIMENTAÇÃO

INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP - CNPJ 14.062.611/0001-79, o senhor

Silvio de Lima Simão. Após, foram rubricados em seus fechos os envelopes Proposta de Preços bem como

o envelope Habilitação, sendo este último aberto e os documentos rubricados por todos os presentes. Os

documentos foram analisados e achados conforme. Dessa maneira esta Comissão resolve unanimemente

Habilitar todas as empresas participantes já mencionadas anteriormente. O envelope Proposta de Preços

ficará sob custódia desta Comissão. Franqueada a palavra ao representante da licitante Pavinc este

intencionou apresentação de recurso pedindo para constar que discorda da habilitação da empresa Quimassa

afirmando não ter ela atendido à alínea 'aI' da cláusula 7.4.1.1 do Edital (balanço patrimonial pois o mesmo

não encontra-se registrado nos Orgãos compete es, não consta termo de abertura e encerramento, desta

forma não atendendo a legislação que rege a q
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atestados de capacidade técnica, um não compatível com o objeto e com o ítem 7.4.1.2 letra E e o outro

emitido em 04 de maio de 2020 constando o prazo de execução de 23 de janeiro de 2020 à 04 de maio de

2020, mas a empresa embora constituída em 14 de janeiro de 2020 somente foi registrada no CREA/SP em

03 de abril de 2020, conforme resolução 1121 do CONFEA. Nada mais havendo a constar fica consignado

que o procedimento será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos desta Prefeitura para que

se publique o julgamento na forma da lei, ficando aberto o prazo recursal nos termos do art. 109, I alínea "a"

da lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis, com relação a este julgamento, começando a correr este prazo a

partir do dia 21/10/2020, primeiro dia útil subsequente à data da última publicação. A sessão também foi

suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta, o Presidente procedeu a leitura da mesma,

que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta

assinada por todos os presentes.
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