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ATA DE SESSÃO DE ]iEALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO P' ILICA

Modalidade: Convite n. 02/2017

Processo Administrativo Do: 67/1 00.026/20 1 7

Tipo: Menor Preço

Objeto: Execução das obras de reconsüução de 01 (uma) unidade habitacional de 4 1,66 m', situada na Rua
locanda Maluf Ribeiro, Quadra 01 - Lote 16 -- Conjunto Habitacional Nova Terenos 111, no município de
Terenos/MS

Sessão de: Credenciamento, Análise e Julgamento de Habilitação e de Propostas

1. DA ABERTURA DA SESSÃO

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e nove de março do ano de dois mil e
dezassete, na sala de reuniões da AGEHAB -- Bloco l, localizada na Rua Soldado PM
Reinaldo de Andrade, 108, Bairro Tiradentes, em Campo Grande/MS, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação, doravante designada simplesmente CPL, designada pela Portaria
"P" AGEHAB n' 029, de 25 de maio de 2016, estando presentes os seguintes membros:
Wanilza Gomes Soares Vendas, Presidente da Comissão; Nivaldo Belamoglie e Ademir da
Silva Nery, respectivamente Membros.

Os referidos servidores/membros se fazem presentes para atuar no julgamento da
licitação pública na modalidade Convite n' 02/2017, com observância da Lei n' 8.666/93, de
21 .06.1993, e suas alterações, da Lei Complementar n' 123, de 14.12.2006, e demais normas
pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo Edital e seus anexos.

Após tolerância de 05 minutos foi declarada aberta a sessão pela Sr' Presidente da CPL,
passando-se ao credenciamento dos representantes das licitantes presentes.

,'' .

2. DO CREDENCIAMENTO

Registra-se o comparecimento e participação das empresas a seguir elencadas.
Sendo realizado o credenciamento das licitantes presentes através de seus representantes

credenciados e recebidos os envelopes hermeticamente lacrados referentes aos Documentos
de Habilitação e Proposta de Preços, os quais foram rubricados pela CPL, juntamente com os
representantes credenciados das licitantes.

As seguintes licitantes tiveram seus credenciamentos realizados, sendo consideradas
devidamente CREDENCIADAS:

NO RAZÃO SOCIAL
l Terçam Construções

Eireli-ME
2 Rekint Engenharia Ltda

3 Ecol Engenharia e
Comércio Ltda
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Empresas que entregaram os documentos exigidos e se qualiHlcaram como microempresa
ou empresa de Pequeno Porte, e passarão a exercer os benefícios previstos na Lei
Complementar n. 123/2006:

3. DA ANÁLISE DA HABILITAÇÃO
r'-' '''

Encerrando o credenciamento dos representantes das licitantes, passou-se à abertura dos
envelopes contendo os documentos de habilitação para fins de análise e aprovação.

Da análise dos documentos de habilitação e das demais declarações das licitantes,
registra-se que, por atenderem às exigências contidas no item 6 do Edital, todas as empresas
licitantes foramjulgadas HABILITADAS.

Os documentos de habilitação apresentados foram analisados e vistados por todos os
presentes.

Todos os presentes concordaram com o resultado da fase de habilitação, não havendo
manifestação de interposição de recurso.

As empresas Ecol Engenharia e Comércio Ltda e GBA Serviços e Construções Ltda-ME,
apresentaram declaração de que não se fariam representar e renunciaram ao direito de recurso, caso
não fossem habilitadas/classificadas.

4. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

f '~. Estando concluída a fase de habilitação, sem a manifestação de interposição de recursos, a
presidente da CPL informou aos presentes que seriam abertos os envelopes de n' 02
intitulados "PROPOSTA". Foi procedido à abertura dos envelopes, sendo os escritos neles
contidos veriülcados e rubricados por todos os presentes. A seguir, os integrantes da CPL
passaram a examinar as propostas apresentadas. Examinadas as propostas das licitantes, pela
CPL, esta, por unanimidade de seus componentes, culminou por JIJLGÁ-LAS REGULARES.
Efetuada as comparações de preços e adotado o critério de julgamento das propostas fixado
no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classiülcatório :

Todos os representantes das licitantes presentes concordaram com o resultado da fase de
julgamento das propostas, não havendo manifestação de interposição de recurso.

AGEHAB

NO

l

ORDEM
1'
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5. DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO

A Presidente da CPL infomiou aos presentes que, considerando que não houve
manifestação de recursos, a sessão seria encerrada e que este resultado será encaminhado à
autoridade competente para üns de homologação do certame e da consequente adjudicação do
objeto ao vencedor deste certame, e seu resultado publicado no D.O.E.

Por fim, dada a palavra aos licitantes, nada foi solicitado ou ressalvado.
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi declarada encerrada às 10:05, sendo lavrada a

presente ata, que depois de lida em voz alta e achada em conforme foi por todos assinada.

Wa 'êo
Presidente da

Vendas
-missão

Aderir
ro

Representantes das Licitantes

AGEHAB


