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ATA DA ABERTURA  DOS  ENVELOPES  N.  1  DE  HABILITA¢A0

Plocesso n.  23073.002262/2019-79.

TOMADA  DE  PRECOS  N. 01/2020.

Abertura    do    Certame    Licitat6rio    na
modalidade    TOMADA    DE    PRECOS    N.
01/2020, cuj.o objeto 6 composto de urn
Onico      item:      OBRA      DE      REFORMA      E
AMPLIA¢AO             D0             SETOR             DE
ACR0INDOSTRIA,   com   os   membros  da
Comissdo  Permanente  de  Licitacdo  do
lFAM-CMZL, em  13/11/2020.

Aos  treze  dias  do  mes  de  novembro  do  ano  de  dois  mil  e  vinte,  na  sala  de  reunido  da

PROEX, 2° andar do  Pr6dio  da  Reitoria  do  lnstiluto  Federal  do  Amozonas  -  lFAM,  situada  na

Rua  Ferreira  Pena,  n°  1109,  Centro -Manaus -AM,  precisamente  ds O9hoomin  (nove  horas),

reuniram-se, em sessdo  pJblica,  os integrantes  (aba.Lxo-assinados)  da Comlssao  Permanente

de  Licltacao  (CPL),  constituida  pela  Portaria  lFAM/CMZL  n.188,  de  oP  de julho  de 2020,  com

o   obj.etivo   de   receber   os   envelopes   n.   01    e    n.   02,    bern   como   as   declarae6es

complementares, e proceder a abertura dos envelopes n. 1 -"Documentos de Habllltacao",

conforme .hem ? do Edilol Tomcido de  Precos n. 01/2020. 0 Presidente da CPL constatou que

Thavia  qu6rum  por  parte  da  comissdo  e  dos  licitantes  e  fez  a  abertura  do  certame.   As

:        empresas listadas a seguir somente entregaram os envelopes e  ncio  participaram da sessdo,

sdo  elas:  1  -NELL  ENCENHARIA  EIRELl  -EPP;  2  -AJURI  ENGENHARIA  SERVICOS  E  MONTAGENS

LTDA  -   EPP  ;  empresa  3  -  S  F   PAIM-EPP;  empresa  4  -  RV  CONSTRUTORA  LTDA;  empresa  5  -

SPACE SERVICOS  I COMERCIO  EIRELLl  -EPP;  empresa  6 -M  DE  N  NASCIMENTO PEREIRA COM.  E

SERV.   DA  CONSTRUCAO   -   EIRELl;  empresa   7  -  CONSTRUTORA   PHX   LTDA;   empresa   8  -  S   R

EMPREENDIMENTO;   empresa   ?   -   NORTE   SERVICOS   DE   ENGENHARIA   LTDA;   empresa    10   -

AMAZONAS   CONSTRUCOES,   TERRAPLANAGEM   I    PAVIMENTA¢AO   EIRELl;   a   empresa    11    -

FERNANDES  CONSTRUC6ES  EIRELl;  e  a  empresa  12  -TURIN  CONSTRUC6ES  LTDA  .  Na  abertura

da  sessao  p6blica,  o  Presidente  deu  boas  vindas  aos  licitantes  e  apresentou  os  integrantes

da  CPL. Aberta  a  palavra,  ndo  houve  manifestacdo.  As empresas   NELL ENGENHARIA EIRELl -

EPP,  AJURI   ENGENHARIA  SERVICOS  E  MONTAGENS  LTDA  -  EPP  e  S  I  PAIM  -  EPP  apesar  de

credenciadas, solicitaram  para sair da sessdo  pbblica,  situacdo em  que foi aceita pela CPL.

A  empresa  M  DE  N  NASCIMENTO  PEREIRA  COM.  E  SERV.  DA  CONSTRUCAO  ndo  apresentou

fotoc6pia do RG de seu representante, situa€do em que foi informado sobre a possibilidade

de   etetuar   o   credenciamento   a    qualquer   momento,    bastando   ida    ao    IFAM-CMZL

Prosseguindo  os  trabalhos,   efetuou-se  a  abertura  dos   "Envelopes  de   Hobllilacao",  cujos
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conte\:iclos  foram  colocados  a  disposicdo  de  todos  os  presentes.  Em  seguida,  o  Presidente

decidiu suspender temporariamente  o  certame  para  que  a  CPL analisasse  os documentos

entregues.  Ent¢io,  os  envelopes  de  propostas  de  pre€os  (envelope  n.  02)  toram  rubriecidos

ppela  CPL e  pelos  participantes  que  assim  o  desejassem  e,  logo  ap6s,  acondicionados em

caixa clevidamente lacrcrda e ieualmente rubricada por todos os presentes, a ser aberta em

data oportuna que sera dlvulgada  pela comissdo.  Ate a  data de hoje d tarde,13/11/2020,

serd   publiccicla  a   presente  aha   desta  sessdo   publica   de  abertura  da   licitacdo   no  sitio

eletrchieo        do         lFAM-CMZL         |htlD://www2.ifam.edu.br/campus/cmzl/acesso-a-

iinformacao/licitacoes-conlTatos).   A   Ata  da  reunido  com  o  resullado  do  julgamento

referente a fase de  hcibilitcicao sera  nesse  mesmo endereco elettonico. 0 Presidente alertou

aos participantes da obrigatoriedade de acompanhar o sitfo eletr6nico para saber de todos

os  atos  desse  certame  licitat6rfo,  inclusive  o  local  da  realieacdo  da  sessao  p`:ibliea  que

procederd a  cibertura  dos  envelopes  n. 2.  Nada  mais  havendo,  o  Presidente  ordenou  que
tudo ue ocorresse  constasse em ata,  do que, para constar,  eu,  Alexandre Soares da Cruz

digitei a  presente  ata  que  vai assinada  por mim  e  pelos  partieipantes

o desejarem.

COMISSA0  PERMANENTE  DE  LICITACAO


