MINISTERIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DESTINADA AO RECEBIMENTO DOS ENVELOPE;
CONTENDOOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA
EMPRESAS INTERESSADAS NA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2016 - CUJO OBJETO E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO DO ENTORNO DO PARQUE ZOOBOTANIC
DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI.

Ata de abertura da Sessão Pública, realizada as dez horas do dia vinte de setembro de dois mil e
dezesseis, na Sala de Licitações do Museu Paraense Emilio Goeldi, localizada na Avenida
Magalhdes Barata, 376, Bairro São Braz, Belém — Para, com a presença da Comissão
Permanente de Licitação (CPL) do Museu Goeldi, composta por Carlos Augusto Monteiro da
Silva (Presidente) Many Tereza Lameira da Silva(Membro)e Dilson Augusto de Araújo Junior
(Membro), conforme Ordem Interna n° 035/2016, e dos representantes credenciados das
empresas: Masoller & Ladislau Construções Ltda-ME; L & M Engenharia Ltda-EPP; A. J.
Projetos e Construções Ltda-EPP; VS Engenharia Ltda-EPP; HC Engenharia Ltda; Renove
Construtora Eireli-EPP; Transvipe Ltda-ME. 0 objetivo da presente sessão pública é o
recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços
referentes à Tomada de Preços n° 001/2016, cujo objeto é contratação de empresa
especializada na execução do serviço de recuperação e revitalização do muro do entorno
do Parque Zoobotfinico do Museu Paraense Emilio Goeldi. Aberta a sessão, a
Comissão
Permanente de Licitação (CPL) após o prazo dez minutos de tolerância concedido, passou a
receber os envelopes 01 e 02, os quais ainda lacrados foram rubricados pelos membros
da
comissão de licitação e pelos licitantes presentes. Em seguida, após o credenciamento das
empresas, iniciado as dez horas, a comissão de licitação procedeu, as onze horas, à abertura dos
envelopes 01, correspondentes a documentação de habilitação, que também tiveram
seu
conteúdo rubricado pelos membros da comissão de licitação e pelos licitantes presentes.
Após
isso, as empresas licitantes presentes foram indagadas sobre a existência de alguma
observação
quanto a esse primeiro momento da fase de habilitação, que quisessem fazer constar em
Ata, ao
que respondeu afirmativamente as empresas: A. J. Projetos e Construções Ltda-EPP
que fez
constar em Ata "que a empresa Renove Construtora Eireli-EPP está com a certidão de
falência
vencida"; a empresa VS Engenharia Ltda-EPP fez constar em Ata "que a empresa
Renove
Construtora Eireli-EPP apresentou certidão de falência e concordata vencida, que a empresa HC
Engenharia Ltda não apresentou declaração de equipe, material e os documentos
dos
administradores, que a empresa Transvipe Ltda-ME não apresentou o termo de abertura e
enceramento do balanço"; a empresa L & M Engenharia Ltda-EPP fez constar em Ata "que
a
empresa HC Engenharia Ltda está com a certidão tributária vencida"; a empresa
Transvipe
Ltda-ME fez constar em Ata que "a certidão da fazenda federal e FGTS da
empresa HC
Engenharia Ltda estão vencidas"; a empresa Renove Construtora Eireli-EPP faz constar em
Ata
"que deseja esclarecimento quanto à certidão de falência e concordata, se ela
seria certidão
fiscal". Em seguida, a CPL suspendeu a sessão para que os documentos de
habilitação sejam
mais adequadamente analisadas pela Area técnica, com reabertura da sessão
marcada para as
nove horas do dia vinte e quatro de setembro do ano de dois mil e dezesseis,
nesta mesma Sala
de Licitações do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emilio
Goeldi — MPEG, para
divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação e abertura do
envelope 02 das
empresas habilitadas, contendo as propostas de preços. Nada mais havendo, foi
encerrada a
sessão pública, as treze horas e trinta minutos, tendo sido lavrada a presente Ata,
que após lida e
achada conforme, vai assinada por tod s os presentes.
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