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ATA INTERNA

ATA INTERNADOS TRABALHOS DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E
DE PROPOSTAS (ENVELOPES 01 E 02) E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE
01), PROCESSOADMINISTRATIVON° 20212320787, CONCORRÊNCIA001/2021.

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 08:00hs, a Comissão Permanente de licita
ção - SEMOP,constituída pelos senhores (as) Silvia Talitha Fernandes Araújo, Ayla de Fátima Costa da Silva
Patrício, Islen Rocha Barros, Roberta Pereira Duarte, Robson Pereira Senna da Silva e KaryAnne Sperancini
Silveira Muniz, sob a presidência da primeira, na sala do auditório do centro administrativo da Prefeitura de
Parnamirim, situada na Avenida Castor Vieira Regis, 500, Cohabinal, Parnamirim/RN, deu-se início ao recebi
mento dos envelopes de habilitação e de proposta da concorrência 001/2021, disponibilizando a autenticação
de documentos, conforme art. 3°, Inciso II da Lei 13.726/2018. Entregaram os envelopes as EMPRESAS: 1)
1MEngenharia; 2) Constem Construtora Eireli; 3) Azevedo Coelho; 4) APIAN Engenharia; 5) RH Engenharia;
6) Vital Duarte Nóbrega; 7) Econtex Construções e Empreendimentos; 8) Kanova Engenharia; 9) Ideia Proje
tos e Construções; 10) ATres Comercial e Construtora; 11) Vipetro Ltda; 12) B&B Locação de mão-de-obra;
13) ECC Empreendimentos e Construções; 14) Pelicano Comércio, Construções e Serviços Eireli. Presentes
os representantes das empresas Kanova Engenharia, B&B Locação de mão-de-obra, RH Engenharia e API
AN Engenharia.Às 9:15 hs, deu-se por iniciada a sessão de abertura do envelope de propostas fazendo-se a
leitura do preâmbulo e objeto da Concorrência e ao final desta leitura foram feitas as seguintes observações:
I. o horário foi estendido para 9:15hs para assegurar a presença dos licitantes diante da mudança de local
para o auditório, comunicado à está CPL SEMOP pelos responsáveis pela cessão do local após o meio dia do
dia 13110/2021. II. Além disso, por estarmos em local cedido que não possui filmadora, a sessão será apenas
gravada em áudio. III. Que os envelopes de propostas ficarão de posse desta CPL até sessão de abertura
dos envelopes de propostas. IV.Apresentou-se os envelopes lacrados e disponibilizou o conteúdo para análi
se dos presentes. Após a rubrica das folhas dos documentos relativos a habilitação, envelope de nO01, foi
aberta a oportunidade para os presentes realizarem as suas devidas observações, facultando a palavra ao re
presentante da empresa KANOVAque constou em ata o que segue: A empresa A3 possui capital social inferi
or a 10%;A empresa ECONTEXentregou a identidade do sócio sem a autenticação; As empresas ECC e PE
L~cANo entregaram a documentação sem estarem devidamente rubricadas; As empresas APIAM, A3, PELI
CANO e B&B não entregaram o recibo do recebimento do edital; As empresasAPIAM e ECONTEX não entre
garam a declaração solicitada no item9.4.2.3; A empresa ECONTEX não entregou declaração no item 10.1.2;
As empresas ECC, APIAM, A3, PELICANO e B&B não entregaram a Declaração exigida no item 12.2.5; As
empresas ECC, APIAM,A3, PELICANO, B&B e 1Mnão entregaram a declaração solicitada no item 12.2.7 e
12.2.8;As empresas ECONTEX e ECC empreendimentos não apresentou os cálculos exigidos no ANEXO X
do edital; É importante frisar que no andamento da sessão ausentaram-se do local os representantes das em
presas B&B Locação de mão-de-obra, RH Engenharia e APIAN Engenharia, restando somente o representan
te da empresa KANOVA ENGENHARIA, o sr. Adriano de Medeiros Iglesias. Por fim, abriu-se oportunidade
para que qualquer dos presentes se manifestassem, sem que houvesse manifestação para tanto. Desta for
ma, dá-se por encerrada esta sessão com a leitura da ATA, assinada pelos membros da comissão de licita
ção, para análise da documentação entregue. Publique-se.
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