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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal do Rio de Janeiro

  
Ata de Habilitação da Tomada de Preços do tipo Menor Preço 

Nº 00002/2018 

Às 15:38 horas do dia 13 de setembro de 2018, reuniram-se o Presidente da Comissão deste órgão e respectivos membros,
designados pelo documento Portaria - 4520, para, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 8666/1993 e legislação
complementar, bem como as condições contidas no Edital e seus Anexos, realizar os procedimentos da Tomada de Preços nº
00002/2018, referente ao Processo nº 23079072285201306. Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração
de Projeto Executivo e execução de Obra e Serviços de Engenharia para a instalação de castelo d’água para abastecimento e
reserva técnica de incêndio no Instituto de Macromoléculas Professora Eloísa Mano – situado na Cidade Universitária,
CT/Bloco J – UFRJ., conforme especificações constantes no Edital. Inicialmente, o Presidente comunicou o recebimento dos
envelopes de habilitação e propostas Menor Preço. Declarou encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, passando
imediatamente a abertura dos envelopes de habilitação.

PARTICIPANTES CREDENCIADOS

Licitante Representante

CPF/CNPJ
 Nome/Razão Social

Identidade/Emissor
 Nome

14.090.587/0001-81
 C W COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA

 

 

RESULTADO DA HABILITAÇÃO

Situação de Habilitação CPF/CNPJ Porte/Decl.
 ME/EPP

Inabilitado - Inabilitada por não apresentar declaração formal de que disporá, por
ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico
considerado essenciais para a execução contratual. Por não comprovar o balanço
patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei. Por não apresentar certidão

negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante ou de seu
domicílio. Pela certidão negativa de débito do imposto sobre serviço de qualquer
natureza estar vencido - data de validade acima de 180 dias. Por não apresentar
atestado de capacidade técnica de valor significativo da licitação - Instalação de

castelo dágua com capacidade de 15000 litros inclusive a fundação. Por não
apresentar ART ou RRT relativo a execução dos serviços que compõem a parcela de
maior relevância técnica para o engenheiro - Instalação de Castelo dágua metálico

tipo taça.

14.090.587/0001-
81

SIM/NÃO

PRAZOS RECURSAIS

O prazo recursal será contado a partir da publicação do resultado no Diário Oficial da União.

 

INFORMAÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

27/08/2018
07:15:02

Evento de Inclusão - Tomada de Preços Nº 000022018.

11/09/2018
10:00:54

A sessão de Habilitação foi aberta às 10:00 horas do dia 11 de setembro de 2018.

11/09/2018
10:00:54

Justificativa da abertura da sessão: Abertura da sessão pública referente a TP 02/2018.

11/09/2018
11:39:13

A Sessão Pública foi suspensa às 11:38 horas do dia 11 de setembro de 2018. Administrativa.
Justificativa: A sessão será suspensa para análise da documentação de habilitação por parte da Comissão
Especial de Licitação.
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13/09/2018
15:38:51

Justificativa da abertura da sessão: Reabertura da TP 02-2018 para julgamento da fase de habilitação.

13/09/2018
15:38:51

A sessão de Habilitação foi reaberta às 15:38 horas do dia 13 de setembro de 2018.

13/09/2018
15:47:16

O Fornecedor 14090587000181 - C W COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA foi inabilitado: Inabilitada por
não apresentar declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações,
aparelhamento e pessoal técnico considerado essenciais para a execução contratual. Por não comprovar o
balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei. Por não apresentar certidão negativa de
falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante ou de seu domicílio. Pela certidão negativa de
débito do imposto sobre serviço de qualquer natureza estar vencido - data de validade acima de 180 dias.
Por não apresentar atestado de capacidade técnica de valor significativo da licitação - Instalação de
castelo dágua com capacidade de 15000 litros inclusive a fundação. Por não apresentar ART ou RRT
relativo a execução dos serviços que compõem a parcela de maior relevância técnica para o engenheiro -
Instalação de Castelo dágua metálico tipo taça.

13/09/2018
15:48:39

A sessão de Habilitação foi encerrada às 15:47 horas do dia 13 de setembro de 2018.Com a opção de
publicação de Evento.

Após o encerramento da Habilitação, lavrou-se a presente Ata conforme estabelece a legislação. Nada mais havendo a
declarar foi encerrada a sessão às 15:47 horas do dia 13 de setembro de 2018.

 

ALEXANDRE AUGUSTO PRADO DA SILVA

Presidente da Comissão de Licitação

 

RODRIGO FIGUEIREDO DA GAMA

Presidente Substituto da Comissão de Licitação

 

ELIANE GOMES PEREIRA

Membro

 

FABIANA DA SILVA DE FIGUEIREDO

Membro

 

LUCY ANTUNES GRISOLIA RIMES

Membro

 

THAIS DE OLIVEIRA CARVALHO

Membro


