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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ - CONIRPI

COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CONVITE Nº OS/2018

PROCESSO Nº 09/2018

OBJETO: Elaboração do detalhamento e adequação do projeto executivo da barragem do

Ribeirão Piraí para construção da 1a (primeira) etapa.

Na data e horário estabelecidos, na presença dos membros da COPEL e da Parte Técnica,

foram vistados os envelopes nº 01 - DA DOCUMENTAÇÃO e os envelopes nº 02 - DA

PROPOSTA COMERCIAL, das seguintes empresas: 1) ARCADIS LOGOS S/A,

devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 07.939.296/0001-50, representada pelo Senhor

Paulo Antonio Scheremeta, portador do CPF 101.157.858-17; 2) GERENCIAL

CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, devidamente

cadastrada no CNPJ sob o nº 26.976.969/0001-96, sem representante; 3) VEC

ENGENHARIA GESTÃO LTDA EPP, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº

00.890.464/0001-10, sem representante; e 4) EMA ENGENHARIA DE MEIO

AMBIENTE LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 54.695.317/0001-19, sem

representante.

Cientifique-se que em 19 de fevereiro de 2019 foi enviado o convite para participação no

certame para 5 (cinco) empresas, dentre as quais, apenas 4 (quatro) enviaram as propostas

para participação no certame.

Ato contínuo, os envelopes nº 01 - DA DOCUMENTAÇÃO das referidas empresas

foram abertos e os Documentos de Habilitação foram rubricados por todos os presentes .
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Os documentos referentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,

Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica foram analisados e, conforme

apreciação da COPEL e da Parte Técnica, foi verificado o que segue:

GERENCIAL CONSULTORIA, EMPREEND. E PARTICIPAÇ

VEC ENGENHARIA GESTÃO LTDA EPP

ARCADIS LOGOS S/A

EMA ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA

HABILITADA

HABILITADA

HABILITADA

A licitante GERENCIAL CONSULTORIA, EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES LTDA

foi declarada INABILITADA para o presente certame em virtude de não ter apresentado

nenhum atestado de capacidade técnica, descumprindo integralmente o item 5.1.4.2.1 do

instrumento convocatório. As demais licitantes cumpriram integralmente todas as

exigências previstas no Capítulo V do instrumento convocatório.

Deste modo, as licitantes serão informadas quanto ao julgamento dos documentos de

habilitação previsto nesta ata, sendo cientificadas de que poderão apresentar recurso contra

a decisão da comissão julgadora, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento

deste julgamento.

Caso não houver nenhum recurso interposto, a sessão pública para abertura dos envelopes

n° 02 - DA PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas fica designada para a

data de 07 de março de 2019 às 10hOO.

Caso haja a interposição de recursos, a sessão pública para a abertura dos envelopes n° 02 -

DA PROPOSTA COMERCIAL será suspensa até o devido julgamento das razões

apresentadas, sendo posteriormente designada nova data para prosseguimento do certame.
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Os envelopes nº 02 - DA PROPOSTA COMERCIAL foram devidamente lacrados em

um invólucro, que teve suas emendas rubricadas por todos os presentes. O envelope

contendo as Propostas Comerciais ficará em poder da COPEL até o momento oportuno de

sua abertura em sessão pública.

Os autos do certame encontram-se disponíveis aos interessados que desejarem fazer vistas

ao seu conteúdo.

Nada mais havendo, encerra-se a sessão pública com as assinaturas de todos os presentes.

~a~L., ? ~a:
Leandro Pereira da Silva

Relator da COPEL

Indaiatuba, 27 de fevereiro de 2019.

J#bs
Membro Efetivo

GUS~ Paraiso
Mem o Efetivo

~CULu\)Q~
Vanessa Cristina dJ Carmo Kühl
Superintendente do CONIRPI

Pau Antonio Scheremeta
Arcadis Logos S/A
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