ATA DE JULGAMENTO REFERENTE AOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO DA CARTA CONVITE
Nº 009/2019 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 901/2019
O B J E T O: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE A MÃO DE OBRA,
MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA
“CASCALHEIRA”, ESTRADA RIO DO PEIXE/SN – IGARATÁ/SP.
Aos 16 dias do mes de Maio de 2019, na sede da Prefeitura Municipal
de Igaratá, sito a Av Benedito Rodrigues de Freitas, 330, Centro,
Igarata-SP., a CPL realizou o processo de abertura de envelopes
“Documentação” para julgamento nos termos do artigo 43 da Lei Federal
n° 8.666/93, referente ao processo de licitagao na modalidade de Carta
Convite numero 09/2019.
Foram convidadas para este certame, as empresas:
VALDENIR PEREIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES ME
GLAUCO DE QUELUZ PIMENTEL
GUILHERMINO RODRIGUES DOS SANTOS
Os trabalhos se iniciaram as 10h00, coordenados pelo Presidente da
CPL, o Sr. Rogerio Aparecido de Camargo e os membros da CPL, Sr.
Hamilton Jose de Camargo e Fátima Madalena Andrade Prianti,
designados pela Portaria n° 004/2019, constatamos que somente a
empresa VALDENIR PEREIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES ME,
protocolou os documentos sob nº1277/2019 os quais rubricaram os
envelopes Documentação e Proposta para para analise.
Após analise constatou-se que fora apresentada toda a documentação
exigida, conforme preve o Instrumento Convocatorio, estando habilitada
Informamos também que nao houve o comparecimento de nenhum
representante das licitantes para o credenciamento.
Em obediencia ao disposto no art. 109, Inciso I, almea “a” da Lei Federal
n° 8.666/93, abre-se prazo recursal para apresentagao de razões, no
prazo de dois dias uteis, conforme § 6°, ficando as empresas intimadas
dos atos acima referidos, a partir da publicagao desta Ata.
Os envelopes Propostas foram inseridos em um malote lacrado, para
apos o decurso do prazo para a apresentagao de razoes, sejam abertos

os envelopes contendo a proposta da empresa habilitada, para a
constatação da vencedora.
Todos os atos atinentes a esta licitação serão publicados no site
www.igarata.sp.gov.br conforme preestabelecido no subitem 14.13 do
edital.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessao, lavrando-se a
presente Ata, que vai lida e assinada pelos membros da Comissao
Permanente de Licitaqoes.

ROGERIO APARECIDO DE CAMARGO
Presidente da CPL

FÁTIMA MADALENA ANDRADE PRIANTI
Membro

ANTONIO CARLOS FERRAZ
Membro

“Documento assinado no original.”

