ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

ATA DE REUNIÃO

(Habilitação)
TOMADA DE PREÇO - N° 001/2020
Reunião: 20 de Abril de 2020 AS 10:00 HORAS

As dez horas do vigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte, no prédio da prefeitura municipal de
Jacaraú/PB, no local onde funciona a CPL (comissão permanente de licitação), reuniu-se a comissão
permanente de licitação, constituída pela portaria n.® 89/2020 de 17 de janeiro de 2020. Aberta a reunião,

o presidente saudou aos presentes, em seguida solicitou o credenciamento das empresas presentes. Na
ocasião foram credenciados o senhor DÊNIO ROGÉRIO DE CARVALHO PEREIRA/CPF:011.170.10406, representante da empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI /CNPJ;

29.878.872/0001-39. Porém ainda foram protocolados os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços
das empresas: H & M CONSTRUÇÕES LTDA EPP /CNPJ: 01.233.506/0001-03 e AGRESTE

CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA /CNPJ: 12.072.392/0001-83. Dando prosseguimento aos
trabalhos, o presidente passou a abertura dos Envelopes de Habilitação e repassou para o licitante
presente para visto e apreciação onde o mesmo fez alegou que a empresa H & M não atendeu ao item o
item 5.5 línea II e III bem como a Agreste Construtora e comercio Ltda não atendeu ao item 5.4

(apresentou apenas cópia do livro sem autenticação no lugar do Balanço Patrimonial) a mesma também
apresentou acervo com a data de março de 2019 sendo que o engenheiro entrou no quadro posteriormente
no mês de abril de 2019 e também não atendeu a o item 5.5 línea II e III no tocante a guarda corpo de aço
galvanizado. Após retorno dos documentos, o presidente fez registrar que a análise dos documentos de
habilitação, será Julgado após a reunião, cujo o resultado será divulgado através do Diário Oficial do

Estado, para dar ciência a todos. Foi registrado ainda que os Envelopes de Propostas das empresas,
ficaram de posse da comissão devidamente lacrados. Nada mais havendo a constar, o presidente lavrou-se

apresente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos presentes.
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