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Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2019 às 13:30 horas, reuniram-se os Membros da Comissão de 
Licitação, com a finalidade precípua de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes a esta 
Tomada de Preços, destinada à Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de 
Término da Construção do Espaço Físico de Implantação da Unidade Pública de Acolhimento, Abrigo 
Institucional, com fornecimento de material.Antecedendo a abertura,a Presidente deu por exaurido o prazo 
estabelecido para entrega dos envelopes. Para participar do certame, apresentaram envelopesas empresas: 
 BALMAR CONSTRUÇÕES LTDA ME.Representada por Adalberto Jose Marin: –35 folhas; 
 DQM CONSTRUÇÕES LTDA.Representada por Charles Vinicius Morais: – 33 folhas; 
 CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.Sem Representante Presente: – 46 folhas; 
 JOSÉ ROGÉRIO BORGES.Sem Representante Presente: – 37 folhas; 
 RVC CONSTRUTORA LTDA.Sem Representante Presente: – 50 folhas; 
 J. N. MOMM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.Sem Representante Presente: – 64 folhas; 
Na hora marcada, a Comissão Permanente de Licitações, na pessoa de sua Presidente, efetuou a abertura dos envelopes com a 
documentação de habilitação das Empresas participantes, submetendo-a à rubrica e exame dos documentos pertinentes a 
regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico financeira. Em considerandoa contextualizaçãoda documentação 
pertinente a qualificação técnica apresentada, a Comissão, com fulcro nos termos prescritos no subitem 19.2 do 
edital,delibera pela suspensão desta fase para, internamente, realizar a aferição da documentação pertinente à qualificação 
técnica pelaResponsável Técnica da Comissão, para exame e emissão de parecer, condicionando a divulgação desta fase à 
conclusão dos serviços, via e-mail, endereçado à todas as participantes. Em ato contínuo, submeteu-se os envelopes com as 
propostas de preços ao visto pelos Membros da Comissão e pelos representantes credenciados presentes, em seus fechos, 
ficando sob custódia e responsabilidade da Comissão. Colocada a palavra livre, não a foi usada. Para efeito de registro, de 
conhecimento e de publicidade, da presente ata está se encaminhando cópia, via e-mail, a todas as participantes. 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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