ANO I - EDIÇÃO Nº 139
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

LICITAÇÃO
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
DE DOCUMENTAÇÃO E DE
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
APRESENTADAS 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 31/10/2018, às 13h45, 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 Rosimara Santos
(membro), nomeados pela Portaria nº 6.216, de
01 de fevereiro de 2018, para a abertura dos
envelopes de documentação e julgamento das
propostas ao Convite nº 003/2018, cujo objeto
está acima em epígrafe.
Atenderam ao chamamento da Prefeitura
Municipal as empresas: Guilherme Luiz Toninato
Ferreira – ME, inscrita no CNPJ nº
19.464.265/0001-79, representada por seu sócio,
o senhor Guilherme Luiz Toninato Ferreira,
CPF/MF nº 213.436.318-58; PVR - Engenharia e
Construções Ltda – EPP inscrita no CNPJ nº
64.741.507/0001-89; M.T. Alonge Construções –
ME inscrita no CNPJ nº 14.534.322/0001-25;
Braga Construções e Engenharia Ltda – EPP
inscrita no CNPJ nº 04.612.754/0001-53; e
também Steel Tech Construções Ltda – ME,
CNPJ nº 13.509.887/0001-90.
Todas as empresas com envelopes devidamente
protocolados antes do término do prazo
(31/10/2018 às 13h15).

quarta-feira, 31 de outubro de 2018
A comissão passou de imediato à abertura dos
envelopes de documentação, quando foi
verificado que a empresa PVR - Engenharia e
Construções Ltda não apresentou o contrato
social nem o Atestado de Capacidade Técnica
devidamente autenticados, já a empresa M.T.
Alonge Construções – ME não apresentou o
contrato social devidamente autenticado bem
como apresentou Certidão Negativa Municipal
vencida, sendo as mesmas consideradas
inabilitadas.
As empresas Guilherme Luiz Toninato Ferreira
– ME e Steel Tech Construções Ltda – ME
entregaram todas as documentações exigidas
no edital, sendo devidamente habilitadas.
Quanto à empresa Braga Construções e
Engenharia Ltda – EPP, a Comissão resolveu
suspender a sessão para realização de
diligência com o intuito de verificar se a referida
empresa foi convidada, já que a mesma não
efetuou o Cadastro de Registro de Fornecedores
junto à Prefeitura, para assim decidir sobre o
prosseguimento e sua habilitação.
Desta forma, a Comissão marcou a data de
05/11/2018, às 15h30, para prosseguimento da
sessão, quando também será aberto prazo para
eventual interposição de recurso pelos
licitantes.
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.
Aylton Domingos Calça
Presidente da Comissão
Vitor Machado Barros
Membro da Comissão
Rosimara Santos
Membro da Comissão
Guilherme Luiz Toninato Ferreira
Representante da empresa
Guilherme Luiz Toninato Ferreira – ME
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