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OBJETO DA LICITAÇÃO:
Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica sobre leito natural e sobre calçamento (material + mão de obra ) de
partes das Ruas: Celso Ramos, Frei Jordão, Juscelino Kubitschek e Ruas: G, C e parte da D, conforme Projeto, Planilha e Memorial
Descritivo, anexo ao Edital. Obra vinculada através dos contratos de repasse nº 797671/2013 - PROCESSO 1012135-65/2013 e repasse
nº 799854/2013 - PROCESSO 1013614-30/2013 do MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 47/2014

(Sequência: 1)

Ao(s) 30 de Setembro de 2014, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
, reuniram-se os membros
da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 010/2014, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório
nº 57/2014, Licitação nº. 2/2014 - CC, na modalidade de Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia.
Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

SETEP CONSTRUÇÕES S.A neste ato representado pelo Sr. VONEI JORVANI FABRICIO, BALBINOT-TERRAPLENAGEM
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA neste ato sem representante presente e TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA
neste
ato
sem
representante
presente.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda
a
documentação
atinente,
tendo
o
seguinte
parecer
da
comissão:
- No dia e hora previsto, a Comissão de Licitação Permanente, nomeada através da Portaria nº 010/2014, reuniu-se para
abertura do presente certame licitatório. Apresentaram-se para participar desse embate licitatório as empresas: SETEP
CONSTRUÇÕES S.A neste ato representado pelo Sr. VONEI JORVANI FABRICIO, BALBINOT-TERRAPLENAGEM
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA neste ato sem representante presente e TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA
neste ato sem representante presente. Aberto os trabalhos, o presidente cumprimenta a todos os presentes e dá inicio ao
certame licitatório.
Ato continuo o Presidente apresenta os envelopes da documentação e da proposta, devidamente
lacrados, que foram rubricados por todos os membros da comissão e representante presente. Dando continuidade ao
embate licitatório foram abertos os envelopes da documentação, os quais foram abertos e conferidos por todos os presentes.
Após a análise criteriosa da documentação, constatou-se que as empresas acima transcritas apresentaram a documentação
conforme os requisitos mínimos fixados no presente Edital, estando, portanto habilitadas para prosseguir nas fases
subsequentes do presente embate licitatório. Porém considerando a ausência dos representantes das empresa BALBINOTTERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA e TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA e que nem uma
das empresas apresentaram o Termo de Renuncia Relativo ao Julgamento da Fase de Habilitação, abre-se prazo de 5
(cinco) dias úteis para interposição de recursos, conforme artigo 109 parágrafo 6º da Lei 8.666/93. Comunica-se desta forma
todas as empresas. Nada mais havendo a declarar encerra-se a presente ata que será assinada por todos os membros da
comissão
e
representante
da
empresa
presente.
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Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.
Ipumirim, 30 de Setembro de 2014
COMISSÃO:
LAUDECIR FRANCIO

- ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

JUCILENE GOLDONI CALIARI

- ........................................ - MEMBRO

ROSELI SALETE ZANATTA

- ........................................ - MEMBRO

CLAUDIOMIR ANTONIO ACADROLLI

- ........................................ - MEMBRO

