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ATA
Ao nono dia do mês de agosto 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 procederem ao ato de abertura dos
envelopes 01 e 02 do EDITAL DE LICITAÇÕES N.º 06/2019 – MODALIDADE TOMADA DE
PREÇO DESTINADA Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO,
RESTAURAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PUBLICOS NA ÁREA CENTRAL DA
PRAÇA GENERAL FREITAS. Fez-se presente e foi credenciada, sendo amparada pela lei
123/06, a empresa Mobilizza engenharia e construções LTDA, CNPJ 29.452.110/0001-76,
representada pelo Srª.Ana Claudia Schultz Pires portadora doCPF670.683.320-72.Nenhuma
empresa protocolou envelope. Após a comprovação da inviolabilidade dos envelopes de nº
01 e 02, passou-se a abertura dos envelopes de n° 01 (Documentação Habilitatória), cuja
documentação em seu conteúdo foi rubricada e analisada pela Comissão de Licitação e
demais presentes. Devido a necessidade de análise de 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., 5.5.4., 5.6. e 10.1 do edital, a Sra.
Presidente da Comissão decide por abrir prazo de diligência de acordo com o artigo 43 § 3º
da Lei 8.666/1993 para que seja realizada a avaliação da documentação técnica, somente
após parecer atestando a regularidade ou não da documentação entregue, será dada
continuidade ao certame.Foi perguntado ao licitante se haveria alguma manifestação,foi
respondido negativamente.O envelope de nº 02 (Proposta de Preço) entregue pelo licitante
ficara

retido, devidamente lacrado, aguardando a definição de habilitação do licitante.

Depois de encerrada a fase de habilitação será marcada e divulgada data de sessão pública
para abertura dos envelopes de proposta. Nada mais a registrar em ata o Sra. Presidente
encerrou a sessão ás 14h40min.

E para constar eu _________________________

Fernanda Rodrigues, matricula 7601, digitei a presente ata que depois de lida e aprovada
será assinada por mim, pela Sra. Presidente, demais membros da comissão e licitante
presente .

_____________________________________
Elisandra Soares Machado Nunes,
Matricula: 92860 – Pres. CPL
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_____________________________________
Aline da Silva Jacques – Membro CPL

_____________________________________
Mobilizza engenharia e construções LTDA

