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ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2018, CONCORRÊNCIA Nº 02/2018
ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO.

Ao sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se, a partir das
09h00min, os membros da Comissão Permanente de Licitação do Munícipio de Cristiano
Otoni para procederem às atividades pertinentes ao processo licitatório acima mencionado.
Sendo aberta a sessão pública, além dos membros da Comissão Permanente de Licitação,
foram recebidos, tempestivamente conforme as exigências constantes no Edital, os envelopes
de 05 empresas a saber: COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP;
LAJES E PREMOLDADOS NUNES; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES
PIRANGUITA LTDA; DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA
SENHORA DA GUIA LTDA; e ELETROCENTER LTDA, sendo que apenas a empresa
COELHO E SILVA se fez presente mediante representação através do credenciado LUCAS
HENRIQUE FREITAS DE PAULA conforme demonstram os documentos nos autos. Deste
modo, foram abertos os envelopes de habilitação das empresas participantes e após averiguar
a regularidade do conteúdo destes com o exigido no instrumento convocatório, onde esta
comissão constatou que a empresa ELETROCENTER LTDA foi inabilitada por não
apresentar a certidão municipal de débitos e a certidão de falência e concordata; a empresa
DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA foi
habilitada nas prerrogativas da Lei Complementar 123/06 tendo em vista a apresentação da
certidão de débitos federais vencida; as demais empresas participantes foram consideradas
devidamente habilitadas conforme as exigências do Edital. Assim fica concedido o prazo de
recurso conforme previsto em Lei, sendo as propostas das participantes acondicionados em
envelope próprio e posteriormente assinado pelos presentes, caso não ocorra interposição de
recursos por nenhuma das participantes, fica designada a data de 22/11/2018, às 09h00min,
para abertura dos envelopes de proposta de preços. Nada mais havendo, foi lavrada a presente
Ata que segue assinada pela Comissão de Licitação e demais presentes.
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