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1 As nove horas e trinta minutos do dia dezenove de novembro de dois mil e vinte e

2 um, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações deste Órgão, designada pela

3 Portaria REI/IFTO no 725/2021, de 23 de setembro de 2021, representada pelo

4 presidente Alex de Sá Oliveira e os membros Fernanda Moura Medrado Santos e

5 Marcos Lopes Galvão, para realizarem os procedimentos de recebimento e abertura

6 dos envelopes de habilitação e proposta referentes a concorrência no 02/2021,

7 Processo Administrativo no 23235.015320/2021-49, cujo objeto é a contratação de

8 empresa especializada para a realização de obra de acessibilidade no Campus

9 Palmas, do IFTO, na forma de execução indireta do tipo menor preço global, nos

10 termos da Lei Federal no 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações

11 posteriores e observadas as disposições contidas no Edital. Em cumprimento ao

12 disposto no art. 21 da Lei Federal no 8.666/1993, o aviso comunicando a data de

13 abertura dos envelopes de habilitação foi publicado no Diário Oficial da União no dia

14 19 de outubro de 2021, folha no 69, Seção 3, colacionados aos autos do processo em

15 epigrafe. O presidente da Comissão procedeu a Abertura da sessão pública

16 pontualmente as 09h:30min dando início ao credenciamento das seguintes

17 empresas: HK ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 35.704.334/0001-20,

18 representada pelo Sro Cairom Cardoso Alves; IKEDA CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS DE

19 CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.595.684/0001-70,

20 representada pelo Sro Carlos Eduardo de Souza Freitas; JS EIRELI - ME, inscrita no

21 CNPJ sob o no 13265967/0001-47, representada pelo Sro João Eduardo Vieira da

22 Cunha; CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

23 37243144/0001-89, representada pelo Sro Francisco José Jorge Severino; PCR

24 PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ

25 sob o no 00561564/0001-01, representada pela Sra Fernanda Salgado Lopes. As

26 licitantes supracitadas apresentaram os documentos de credenciamento previstos

27 no edital. Após esta fase o Sro Presidente da Sessão acolheu os envelopes de

28 Habilitação de no 1 e das Propostas de no 02 de todas as empresas presentes já

29 mencionadas na Ata, como concorrentes do objeto licitado. As 10h:00, iniciou-se a

30 abertura dos envelopes de habilitação das empresas concorrentes pela Comissão

31 Especial de Licitação. Os representes das empresas presentes na sessão rubricaram e

32 deram vistas nos documentos de habilitação das empresas participantes. Em

33 seguida, o Presidente oportunizou às licitantes apresentarem suas ponderações

34 acerca da análise da documentação. A CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA suscitou

35 dúvidas sobre o prazo de validade da Certidão do CREA e de débitos trabalhistas

36 apresentadas pela empresa PCR PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL TERRAPLENAGEM E

37 CONSULTORIA e questionou ainda que, as empresas IKEDA CONSTRUÇÓES E

38 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA e HK ENGENHARIA LTDA, deixaram de

39 apresentar os quantitativos exigidos para Item relevante (telha metálica termo

40 acústica) . Após isso, às 11hs16min foi pronunciado pelo Presidente a necessidade

41 de suspensão do Certame para análise dos documentos de habilitação pela

42 Comissão Especial de Licitação, para posteriormente decidir quais empresas serão

43 habilitadas e/ou desclassificadas na licitação. Ademais, o Presidente informou o

44 retorno da sessão para as 14hs30min do dia 23/11/2021 .
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