Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2,
contendo a documentação e as propostas de preços, em
atendimento ao edital de Tomada de Preços nº 002/2017

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, em sessão pública,
sob presidência do Senhor Lucas Dominguez Cordeiro e membros Carolina Valério Soares e
Claudinéia Radunz, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 001/2017 para
proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na
execução do objeto da Tomada de Preços nº 002/2017, que trata da

EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO – PORTE I (UPA-I). * Aberta à sessão pelo Senhor presidente, o
mesmo recebeu da Servidora Lotada no Protocolo, os envelopes devidamente entregues dentro do
prazo estipulado conforme inserção do relógio digital nos mesmos, o que foi conferido na
presença de todos. Apresentaram-se como proponentes as empresas: 1) QUARK ENGENHARIA
LTDA, representando pelo Sr. Alessandro Juvenal Bogo e 2) NETINSTALL LTDA – EPP,
representado pelo Sr. Ernesto Rodriguez Santamaria. A seguir, Foram rubricados os envelopes nº
2 pela comissão de licitação e representantes presentes. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura
dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da
comissão de licitação e representantes presentes. A comissão examinou os documentos e
constatou que foram apresentados conforme o solicitado no edital estando desta forma habilitadas
as empresas. Considerando a habilitação de todas as proponentes o presidente perguntou aos
representantes quanto à intenção de interpor recurso quanto à habilitação, onde todos renunciaram
expressamente do prazo, considerando concordarem com a decisão da comissão. Em ato contínuo
a abertura dos envelopes nº 2 contendo as propostas de preços, lendo-se em voz alta os preços
globais propostos, a saber: 1) QUARK ENGENHARIA LTDA = R$ 55.895,65 (cinquenta e cinco
mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos); prazo de execução de 02 (dois)
meses, porém não apresentou o cronograma físico financeiro conforme o exigido no item 9.9 do
edital. 2) NETINSTALL LTDA – EPP = R$ 64.433,77 (sessenta e quatro mil quatrocentos e trinta
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e três reais e setenta e sete centavos); prazo de execução de 02 (dois) meses e demais condições
conforme edital. Considerando a ausência do cronograma na proposta da empresa QUARK
ENGENHARIA LTDA a mesma foi desclassificada pela comissão, resta classificada em primeiro
lugar a proponente: NETINSTALL LTDA – EPP. * Deixada a palavra livre foram registradas as
seguintes observações: * O representante da proponente QUARK ENGENHARIA LTDA que tem
intenção de entrar com recurso quanto sua desclassificação. O presidente alerta aos proponentes
que o prazo de recurso encerra-se em 5(cinco) dias úteis.

O presidente declarou encerrada a

sessão da qual lavrou a presente ata, que vai lida achada conforme e assinada por todos.
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