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ATA DE REUNIÃO
Ao vigésimo quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 16h30min, 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, foi aberto prazo de diligência em 23/05/2019 para verificação dos
questionamentos feitos pela empresa CVN Construções Ltda, registrados em Ata de
21/05/2019. A Comissão de Licitação diligenciou solicitando que a empresa PROJEOBRA
ENGENHARIA LTDA apresentasse documentação que comprovasse a alteração contratual,
citada na folha 272, apresentada pela empresa no momento do certame. Analisando o
documento fica claro que houve somente uma alteração de nome fantasia, sendo que o
CNPJ continua o mesmo. Outro ponto diligenciado foi sobre o valor do seguro caução,
esclarecemos que o valor é solicitado para que a empresa apresente condições financeiras
para participar do certame, a empresa PROJEOBRA ENGENHARIA LTDA apresentou
apólice de seguro no valor de R$6.265,00, valor acima do estipulado no edital, sendo assim,
essa comissão entende que fica comprovada a condição financeira para participação no
certame. Depois das referidas diligências e de examinar a documentação a Comissão de
Licitação declara HABILITADAS as empresas PROJEOBRA ENGENHARIA LTDA e CVN
CONSTRUÇÕES LTDA por terem cumprido com as exigências do edital. Abre-se o prazo
recursal de 05 (cinco) dias úteis e deixa agendada para o dia 05/06/2019, às 14 horas, na
sala de licitações do centro administrativo municipal, a sessão pública para abertura do
envelope de nº 02 das empresas habilitadas, no caso de não haver recursos interpostos.
Nada mais a registrar em ata o Sr. Presidente encerrou a sessão ás 17h40 min. E para
constar eu, _________________________ Aline da Silva Jacques, matricula 7189, digitei a
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim, pelo Sr. Presidente e
demais membros da comissão.

________________________________________
Elisandra Soares Machado Nunes – Mat 92860
Presidente CPL
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Fernanda de Freitas Magalhães Rodrigues
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