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ATA DE REUNIÃO
Ao vigésimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 14h00min, na
Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitações
nomeada pela Portaria nº. 0258/2019 que designou Elisandra Soares Machado Nunes como
presidente e demais membros da comissão, para dar prosseguimento ao processo de
TOMADA DE PREÇO 04/2019. DESTINADA Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,
COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO CENTRO OBSTÉTRICO E UNIDADE DE
CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAIS DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. Revendo os

atos anteriores ficou constatado que após abertura de prazo de diligência conforme ata
lavrada em sessão pública no dia 20/05/2019 os autos foram enviados ao setor de projetos
da SMPU para análise da documentação técnica referente aos itens 5.5.1, 5.5.2, 5.5.2.1,
5.5.2.2, 5.5.3, 5.5.3.1 e 5.5.4 do edital. No dia 21/05/2019 retornaram aos autos à comissão
de licitação com pareceres emitidos pelos servidores técnicos municipais Robinson Ferreira
dos Passos, Paula Farias Spolavori Siqueira e Ana Paula Massochin onde atestam que a
documentação técnica apresentada no envelope 01 pelas empresas licitantes cumpriu com
o que foi exigido no edital nos itens supracitados. Na mesma data o referido processo foi
encaminhado para a SMF para verificação do seguro caução apresentado pela empresa
CVN Construções Ltda. No dia 22/05/2019 os autos retornaram a comissão de licitação com
o Termo de Recebimento de Seguro Caução da empresa supracitada, sendo assim a
empresa CVN Construções Ltda cumpriu com o item 10.1 exigido no edital. Lembrando que
a empresa Projeobra Engenharia Ltda. já havia apresentado o referido documento atestado
pela fazenda e a empresa Obras e Obras Construtora Ltda não apresentou o documento no
envelope de documentação. Após analise da documentação técnica a Sra. Presidente de
Comissão abre prazo de diligência para verificação dos questionamentos registrados na ata
de 21/05/2019, apresentados pela empresa CVN Construções Ltda. Os envelopes de nº 02
permanecem retidos pela comissão devidamente lacrados. Nada mais a registrar em ata o
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_________________________ Aline da Silva Jacques, matricula 7189, digitei a presente
ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim, pela Sra. Presidente e demais
membros da comissão.
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________________________________________
Elisandra Soares Machado Nunes – Mat 92860
Presidente CPL

___________________________________
Fernanda de Freitas Magalhães Rodrigues
Membro CPL – Mat 7601

