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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

PROCESSO Nº 052/2019 

 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 15 de maio de 2019, na Sala de 

Reuniões da Comissão Permanente de Licitações Cezário Reis Lima, localizada no 1.º 

andar do Anexo Rui Barbosa, sob a Presidência do Senhor José de Jesus Ferreira 

Gonçalves, estando presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação Paulo 

Cesar Vieira e Luciana Santos Nogueira de Lima, foi procedida a reunião para 

recebimento dos envelopes 1 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e 2 

“PROPOSTA COMERCIAL” e abertura do envelope nº 1 “DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO” referentes Concorrência 001/2019, Processo nº 052/2019, 

destinada a contratação de empresa para realização obra de engenharia (alteração 

da recepção, sistema de segurança e implantação de catracas eletrônicas; 

construção da sala dos motoristas com adaptação às novas interferências; 

substituição integral das calçadas, com acessibilidade universal, em todo o entorno 

da praça que abriga a sede da câmara; e instalação de acesso externo entre 

pavimentos – acesso plenário/sala privativa). 
Entregaram tempestivamente os Envelopes “DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” as seguintes empresas:  

 

1. JS EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, 

MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA, CNPJ 29.170.444/0001-57. 

Representante: JOSÉ LUIZ DE JESUS LIMA, RG: 26.484.148-7 SSP/SP ; 

2. RASM CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

CNPJ 48.326.623/0001-85. Representante: HENDY DE FÁTIMA BENTO DA 

SILVA, RG 47.864.356-1 SSP/SP; 

3. IPEC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 06.232.356/0001-37. Representante: 

MARÍLIA CRISTINE ROSA LEAL, RG: 45.278.760-9 SSP/SP; 

4. AGILE PG EIRELI, CNPJ 27.370.110/0001-00. Representante: DIANNA DE 

LIMA AGUIAR, RG: 41.202.293-X SSP/SP. 

 

O Senhor Presidente solicitou que os membros da Comissão e os 

representantes das empresas presentes rubricassem os envelopes e que conferissem a sua 

inviolabilidade.  
 

Em seguida, passou-se a abertura do Envelope 01 - Habilitação, colocando à 

disposição dos membros da Comissão e dos representantes das empresas os documentos 

neles contidos para rubrica e exame.  
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Da análise da documentação apresentada, a vista das exigências constantes 

no Edital da Concorrência nº 001/2019 houveram os seguintes apontamentos: 

 

O representante da empresa IPEC, aponta que a empresa AGILE apresentou 

documento da sócia sem autenticação, além disso, a parte técnica todos os atestados 

apresentados estão sem o nome do profissional técnico responsável pela obra/serviço sem 

o devido reconhecimento de firma e sem a CAT, e também as declarações estão todas 

assinadas pela representante da empresa não tendo nenhuma procuração em anexo 

determinando tal função. 

 

  Diante do adiantado da hora e considerando a quantidade de documentos a 

serem analisados, a Comissão delibera pela suspensão da presente reunião para análise e 

julgamento dos documentos de habilitação, cujo resultado será oportunamente publicado 

no D.O.E. e no site oficial da Câmara - link Licitações. 

 

Em nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão, 

lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da 

comissão e pelos representantes das empresas presentes.  

 

 

 

José de Jesus Ferreira Gonçalves 

Presidente 

 

 

          Paulo Cesar Vieira                                               Luciana Santos Nogueira de Lima 

                Membro                         Membro 

 

 

Licitantes presentes: 

 

 

-JS EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, 

MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA. 

 

 

 

-RASM CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

 

 

 

-IPEC CONSTRUTORA LTDA. 

 

 

 

-AGILE PG EIRELI. 


