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Aos 06(seis) dias do mês de Fevereiro de 2018, às 13:30 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 Tomada de Preços, destinada à Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento e 
Instalação de Postes adequados à troca de Padrões de Entrada Monofásico, Bifásico e Trifásico, nas 
Unidades Básicas de Saúde.Após o recebimento dos envelopes, procedeu-se o credenciamento dos 
representantes presentes. Em seguida, a comissão permanente de licitações, na pessoa do seu presidente, 
expôs os procedimentos adotados para o julgamento desta Tomada de Preços. Para participar do certame, 
apresentaram envelopes as empresas: 
 

 RODRIGOCUNHA VENTURA ME. 
Representada por Emmanuelly de Oliveira de Aguiar. 

 ELETROPAMPA COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. 
Representada porSergio Neri Pereira. 

 BALMAR CONSTRUÇÕES LTDA – ME. 
Representada por Adalberto José Marin. 

 RAMALUZ LTDA. 
Sem Representante Presente. 

 
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 pelos representantes 
credenciados presentes.Colocada a palavra livre, usou dela o representante da empresa ELETROPAMPA, 
expondo que as empresas VENTURA e BALMAR não apresentaram o Engenheiro Eletricista e a empresa 
RAMALUZ apresentou certidão da receita federal com a vigência expirada; a Representante da Empresa 
Ventura, declara que apresentou um Engenheiro Civil como responsável técnico pela empresa;Para efeito de 
registro, de conhecimento e de publicidade, consigna-se que, em considerando a natureza da documentação 
pertinente a qualificação técnica e da ausência de Representante da empresa Ramaluz, 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 sobre a documentação da qualificação 
técnicapelo Membro da comissão técnica formada nessa área, para efeito de parecer, ficando a divulgação do 
resultado preliminar desta fase diretamente as interessadas, via e-mail; 
Consigna-se, para todos os efeitos que, pelo exame da comissão, a empresa Ramaluz deixou de comprovar o 
vínculo do responsável técnico pela empresa, Engenheiro Pierre Schemes de Jesus com a empresa licitante;  
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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