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Às  09:00 do dia 11 de março de 2019, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o Presidente e 

respectivos membros da Comissão Permanente de Licitação, para recebimento e abertura dos envelopes 

contendo as documentações e propostas de preços, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 

CONVÉNIO 839274/2016/MS/CAIXA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS CONTIDAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL. A Comissão iniciou a sessão esclarecendo aos 

presentes os procedimentos e os aspectos legais. Imediatamente a Comissão de Licitação solicitou ao Sr. 

representante das proponentes que se identificasse, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para 

credenciamento. Recebido os documentos de credenciamento, que foram analisados pelo Comissão de Licitação 

pelos representantes das empresas e demais presentes, neste momento a Comissão perguntou aos presentes se 

alguém gostaria de fazer algum questionamento sobre a documentação de credenciamento, mais nenhuma 

licitante fez qualquer questionamento nessa fase, portanto a Comissão declaram os representantes das licitantes 

CREDENCIADOS.  

Participaram deste certame a licitante abaixo relacionada, com seu respectivo representante: 
 

 

ELETROFORT CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA-EPP -  CNPJ. 83.648.964/0001-78      

EDSON CARLOS ALVES DA SILVA     -  CPF 896.319.862-68 

 

RV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA    -  CNPJ. 12.109.281/0001-02      

RICARDO J NASCIMENTO JUNIOR     -  CPF 530.981.612-72 

 

 

 

 

Passado a fase de credenciamento, a Comissão solicitou os envelopes de habilitação e proposta aos 

representantes presentes, que foram assinados no fecho pela Comissão de Licitação e demais presentes, após 

aberto e analisadas as documentações a Comissão constatou que as licitantes cumpriram com toda a 

documentação solicitada no edital, neste momento a Comissão abriu a palavra perguntando se alguém dos 

presentes gostaria de fazer alguma observação sobre as documentações de habilitação e todos quanto perguntado 

recusou-se a manifestar-se, sendo que não houve nenhuma contestação a Comissão declarou HABILITADAS 

ambas as participantes, passando assim a próxima fase de Abertura e  análise da proposta que foram abertos os 

envelopes e após e analisada foi constatada que as propostas e demais planilhas estão em conformidade com 

solicitado no edital e portanto consideradas válidas, sendo que a empresa RV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.109.281/0001-02, apresentou a proposta mais vantajosa e portanto 

DECLARADA VENCEDORA, com o valor Global de R$ 235.038,73 (Duzentos e trinta e cinco mil, trinta ei 

oito reais e setenta e três centavos), neste momento a Comissão perguntou aos presentes se alguém gostaria de 

fazer alguma observação sobre as decisões da Comissão, ou se gostaria e manifestar o direito de interpor recurso 

e todos quanto foram perguntado não quiseram manifestar-se, este momento a comissão encerra a sessão. Nada 

mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Comissão e Demais  presentes. A Comissão 

Permanente de Licitação declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 
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A COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

                                                                              

   FUNÇÃO                     NOME                            ASSINATURA      

                                                                              

 Presidente    VALDEJANIO SANTOS SILVA                     _____________________  

                                                                              

 Membro        GILVAN COSTA DE OLIVEIRA                    _____________________  

                                                                              

 Membro        CLEITON HERMINIO DOS SANTOS                 _____________________  

                                                                              

 

 

 

            LICITANTE PARTICIPANTE DO CERTAME                       ASSINATURA  

      

                                                                              

 ELETROFORT CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA-EPP                _______________________ 

 

 

 RV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA                  _______________________ 
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