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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS REFERENTES À CARTA
CONVITE Nº 002/2015
Às 14 horas do dia 28 de setembro de 2015, em sessão aberta ao público, reuniram-se na sala das
Comissões a Presidente da Comissão Permanente de Licitação deste Órgão, Iraclídia Delourdes
Solamon e os respectivos membros de apoio, Sonia Regina de Souza Paiva, Álvaro Melchert e
Marcelo Hermann nomeados pela Portaria 05/2015 de 02 de fevereiro de 2015, para a sessão
pública de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preço e os documentos
de habilitação relativa à licitação modalidade CARTA CONVITE do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL,
vinculada ao Processo Licitatório nº 037/2015, para contratação de empresa especializada em
fornecimento de materiais e mão de obra para a recuperação e manutenção, inclusive, telhado,
alvenaria, cobertura, revestimento, pintura e serviços complementares em sua sede, com a finalidade
de analisar e julgar a documentação e as propostas comerciais das empresas participantes, de
acordo com o procedimento estabelecido pela Lei 8.666/93 e alterações, bem como pela Lei
Complementar n.º 126/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, conjuntamente com as
regras gerais e especiais previstas no Edital referente a Carta Convite 002/2015
Foram convidadas as empresas: CUBICA CONSTRUCOES LTDA – EPP, METALFLEX LTDA – ME,
ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA , ALTAIR DA ROSA VIT MEI, JULIO CESAR GOMES MEI e
JULIEN JOSE NUMES DA SILVA MEI. Das empresas convidadas, nenhuma compareceu à sessão
pública e somente 03 (três) enviaram envelopes contendo Documentação e Proposta. Considerando
o número de empresas convidadas a participar deste processo e sendo este bem superior ao mínimo
exigido por lei, fica comprovada a boa fé desta CPL e que 03 (três) das convidadas se omitiram em
atender o convite. Cumprindo o estabelecido no edital, iniciou-se a conferência dos documentos,
constantes no envelope 1 (um), referentes à habilitação, e constatou-se que as empresas: ALTAIR DA
ROSA VIT MEI, JULIO CESAR GOMES MEI e JULIEN JOSE NUMES DA SILVA MEI apresentaram
toda a documentação em conformidade com a exigida no edital.
Dando sequência, foram abertos os envelopes das propostas e constatou-se EMPATE nas 03 (três)
propostas apresentadas. de acordo com o item 8.9 da Carta Convite 002/2015: 8.9 No caso de
empate entre duas ou mais propostas, a classificação dar-se-á obrigatoriamente, por sorteio
público, para o qual todos os licitantes serão convocados, na forma do art. 45, §2º, da Lei
8.666/93, o vencedor do certame dar-se-á por sorteio em sessão pública, marcado para o dia 05 de
outubro de 2015, às 10 (dez) horas na sala das Comissões da Câmara de Vereadores de Corupá,
sendo que para tanto, as empresas serão convocadas formalmente.
O resultado será publicado no Mural da Câmara de Vereadores de Corupá, para a devida
publicidade e será submetida à apreciação do Exmo. Sr. Presidente da Câmara. E, em nada mais
havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que após lida foi assinada
pelos presentes.
Corupá, 28 de setembro de 2015.
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