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-ATA DA 1ª DE SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA 001/2020 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - 4° EXERCÍCIO DA 17ª LEGISLATURA 

Às 1 0h1 0min do dia 29 de maio de 2020, reuniram-se na Sala de Reuniões da Câmara 
Municipal de Suzana, os membros da Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de Suzana, designada pela Portaria nº 049 de 19 de fevereiro de 2020, 
juntamente com representantes das empresas, para sessão de abertura da Concorrência 
001/2020, processo licitatório número 057/2020, cujo objeto é Execução de Edificação, 
consoante projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Habitação e Planejamento 
Urbano, nas dependências da Câmara Municipal de Suzano. 

O presidente agradeceu a presença de todos e constatou-se que 
foram protocoladas tempestivamente as documentações e propostas das seguintes 
empresas: 

Empresa CNPJ Representante DIA E HORARIO OBSERVAÇOES 
DE PROTOCOLO 

Caeda Construtora 24.503.680/001-24 - 29/05/2020 ás 9h21 Protocolado 

Ltda Porte : EPP manualmente 

Construtora Suzana 48.4 70793/0001 -39 Pedro Y. Aihara 29/05/2020 às 9h54 Protocolado 

Ltda Epp Porte: EPP manualmente 

Fort Service 08 .319.608/0001- Cinthia Bezerra R. 29/05/2020 ás 9h56 Protocolado 
Company Const. 18 Oliveira manualmente 

Porte:EPP 

Considerando o recebimento dos envelopes de documentação de 
habilitação e de preço, passou-se para os licitantes presentes os mencionados envelopes 
para vistas dos interessados quanto ao preenchimento e a inviolabilidade. ~ 

O presidente da Comissão Permanente de Licitação questionou 
sobre estes aspectos formais , todos quedaram inertes não realizando qualquer 
manifestação. 

Ás 1 0h20 , foram abertos os envelopes de habilitação, do qual os 
representantes das empresas , rubricaram os mesmos, findo isso foram dada a 
oportunidade para as licitantes se manifestarem quanto aos documentos de habilitação. 

Nesse sentido, a licitante Fort Se ice Construtora se manifestou: 
• Acerca da Caeda Co r tora Ltda o balan o atrimonial 

item 6.1.3 a resen ão consta seu fechamento e as$ 
demonstra ões e ábeis. Quanto ao atestado de capacidade 
técnica aprese ado (item 6.1.4) não consta o C.A.T (Certidão 
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A licitante Construtora Suzano Ltda também se manifestou: 
• Acerca da Caeda Construtora Ltda o balanço patrimonial ( 

item 6.1.3) apresentado não consta seu fechamento e as 
demonstrações contábeis . Quanto ao atestado de capacidade 
técnica apresentado (item 6.1.4) não consta o C.A.T (Certidão 
de Acervo Técnico) . 

Tendo retornado os documentos à Comissão Permanente de Licitação E~ 

após a análise de toda documentação de habilitação das empresas, verificou-se que: 

Quanto à ausência da Certidão de Acervo Técnico no Atestado dH 
Capacidade Técnica não procede , pois não consta no edital tal exigência, porém ao 
Balanço Patrimonial verificou-se que o mesmo não possui o termo de encerramento e as 
demonstrações contábeis. 

Sendo assim a Comissão Permanente de Licitação deliberou: 

Empresa SITUAÇÃO 

Construtora Suzano Ltda HABILITADA 

Fort Service Company Const. HABILITADA 

Caeda Construtora Ltda INABILITADA 

O Presidente deu ciência a todos os presentes das constatações acima 
informando que o resultado da fase de habilitação também será publicado conforme o 
Edital. 

Não havendo, por ora, nada mais a tratar, às 11 h30 deu-se por encerrada a 
reuniao, lavrando-se a presente ata que vai subscrita pelos membros presentes da 
Comissão Per anente de Licitação. 

Suzana, 29 e maio de 2020. 

V ~ 

Osmar AI 

t(~ 
residente 

CÂMARA MUNICIPAL DE SU ZANO 



Representa a Empresa Construtora 
Suzano Ltda 

CÂMARA MUNICIPAL DE IUZANO 

Representante da empresa 
Fort Service Company 


