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quarta-feira, 11 de setembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
LICITAÇÃO
1º ATA DO CONVITE Nº 002/2019

Processo Licitatório nº 031/2019

OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de reforma na
escola Emei Professora Zoraide Mezenga Haraguchi, de acordo com memorial descritivo, projeto
básico, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

Na data de 11/09/2019, às 09h45, nas dependências da Prefeitura Municipal, nesta cidade de
Vera Cruz – SP,reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitações:Marcos Antonio
Eduardo (presidente), Rosimara Santos (membro) e Joel Antônio Benavides (membro), nomeados pela
Portaria nº 6.403, de 21 de março de 2019, para a abertura dos envelopes de documentação e julgamento
das propostas ao Convite nº 002/2019,cujo objeto está acima em epígrafe.
Atenderam ao chamamento da Prefeitura Municipal as seguintes empresas:
- Pau a Pique Construções Ltda – ME;
- Wellker da Silva Moreira – ME;
- Bernadette Covolan Ulson Eireli – ME e;
- Kadora Prestadora de Serviços Eirelli – ME, representada pelo senhor James de Oliveira.
Assim, a Comissão Municipal de Licitações procedeu à abertura dos envelopes de habilitação
das referidas empresas, sendo inabilitada tão somente a empresa Wellker da Silva Moreira – ME, por
falta de Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Federais bem como pelo atestado de capacidade
técnica apresentado estar em nome de outra empresa.
Todas as demais licitantes foram devidamente habilitadas.
Desta forma a Comissão abriu o prazo de recurso previsto no artigo 109, § 6º, da Lei 8.666/1993
(dois dias úteis), sendo que, no caso de recurso será aberto mesmo prazo para apresentação das
contrarrazões pela(s) licitante(s) interessada(s), devidamente pulicado no Diário Oficial do Município.
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Caso não haja interposição recursal, ficam as partes desde já intimadas que o prosseguimento
da sessão para abertura dos envelopes de propostas se dará dia 18/09/2019, às 09h30.
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.

Marcos Antonio Eduardo
Presidente da Comissão
Rosimara Santos
Membro da Comissão
Joel Antônio Benavides
Membro da Comissão
James de Oliveira
Representante da empresa Kadora
Prestadora de Serviços Eirelli – ME
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