ANO I - EDIÇÃO Nº 140
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

LICITAÇÃO
2ª ATA REFERENTE AO CONVITE Nº 003/2018
Processo Licitatório nº 042/2018
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia
para execução de serviço de reforma de forros,
canaletas de água pluvial, banheiros e pintura da
escola Natalina Geib Devito, de acordo com
memorial descritivo, projeto básico, planilha
orçamentária e cronograma físico-financeiro.
Na data de 05/11/2018, às 15h30, nas
dependências da Prefeitura Municipal, nesta
cidade de Vera Cruz – SP, reuniram-se os
membros da Comissão Municipal de Licitações:
Aylton Domingos Calça (presidente), Vitor
Machado Barros (membro) e Joel Antônio
Benavides (membro), nomeados pela Portaria
nº 6.216, de 01 de fevereiro de 2018, para a
continuidade da sessão referente ao Convite nº
003/2018, cujo objeto está acima em epígrafe.

segunda-feira, 5 de novembro de 2018
Desta forma, a Comissão abriu-se o prazo de 2
(dois) dias úteis para a interposição de eventual
recurso pelas licitantes quanto à fase de
habilitação, conforme artigo 109, § 6º, da Lei
8.666/1993.
No entanto, desde já, fica agendada a data de
08/11/2018, às 09h30, para prosseguimento do
certame.
Contudo, caso efetivamente haja interposição de
recurso por alguma licitante, será aberto prazo
de 2 (dois) dias úteis para as demais
apresentarem contrarrazões, sendo a data
supracitada alterada.
Nada mais a constar a Comissão Municipal de
Licitações encerrou os trabalhos, lavrando-se a
Ata circunstanciada que lida e aprovada foi
assinada por todos os presentes.

Após realizadas diligências, o senhor Rômulo
Maldonado Villa, Procurador Jurídica da
Prefeitura Municipal de Vera Cruz/SP, entregou
declaração informando que convidou a empresa
Braga Construções e Engenharia Ltda – EPP,
sanando-se a dúvida acerca da mesma ter sido
ou não convidada.

Aylton Domingos Calça
Presidente da Comissão
Vitor Machado Barros
Membro da Comissão
Joel Antônio Benavides
Membro da Comissão

Desta forma, a referida comissão resolveu
habilitar a empresa Braga Construções e
Engenharia Ltda – EPP.
A comissão aproveitou o ato para ratificar a
habilitação das empresas Guilherme Luiz
Toninato Ferreira – ME e Steel Tech Construções
Ltda – ME.
Por fim, as empresas PVR - Engenharia e
Construções Ltda - EPP e M.T. Alonge
Construções – ME foram inabilitadas, conforme
fundamentado na Ata do dia 31/10/2018.
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