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Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2018 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão 
Permanente de Licitação, com a finalidade de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes a 
esta Concorrência, destinada à Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de 
Construção do CIE– Centro de Iniciação ao Esporte, modelo II, compondo ginásio reversível e quadra 
externa. Antecedendo a abertura o Presidente deu por exaurido o prazo estabelecido para entrega dos 
envelopes e expôs os procedimentos da Comissão. Para participar do certame, apresentaram envelopes as 
empresas: 
 
 CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA. 
Sem representante presente–46folhas; 
 CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA EPP. 
Representada porRogerio Silvano André – 40 folhas; 
 
Após o recebimento dos envelopes, procedeu-se o credenciamento do Representante Presente. Em seguida, a 
Comissão Permanente de Licitações, na pessoa do seu Presidente, expôs os procedimentos adotados para o 
julgamento desta Concorrência. Prosseguindo, efetuou-se a abertura dos envelopes com a documentação de 
habilitação das Empresas participantes, submetendo-a a rubrica e a exames pelos Membros da Comissão e 
pelo Representante Credenciado Presente. Colocada a palavra livre, não a foi usada. 
Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, consigna-se que, em considerando a complexidade 
da documentação pertinente a qualificação técnica, a Comissão, com fundamento nos termos prescritos no 
subitem 19.2 do edital, delibera pela suspensão desta fase para desenvolver, internamente, a aferição que se 
faz necessária pertinente e inerente a parte técnica, pela Técnica responsável pelo parecer decorrente,ficando, 
em consequência, a divulgação do resultado preliminar desta fase a conclusão dos trabalhos, via e-mail, 
diretamente as  empresas interessadas. 
Frisa-se que os envelopes com as propostas de preços foram submetidos aos vistos pelos membros da 
comissão e pelos representantes credenciados presentes, em seus fechos, ficando sob custódia e 
responsabilidade da comissão. Nada mais havendo a tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a 
presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada. 
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