
 
 

 

SESSÃO DE ABERTURA  
PROCESSO Nº. 001/2016 

Modalidade Tomada de Preços nº. 001/2016 
Ata da sessão de abertura e classificação do procedimento 
licitatório nº. 001/2016 na modalidade Tomada de Preços nº. 
001/2016, realizada em 28 de Janeiro de 2016. 
 
 As 13h45min horas do dia 28 (vinte e oito) do mês de Janeiro de 
2016, nesta Prefeitura Municipal de Urânia, do Estado de São 
Paulo, no setor de Licitação, reuniram-se a Comissão Permanente de 
Licitações deste Município, nomeada através da Portaria nº. 
001/2016, datada de 04 de janeiro do corrente exercício, para 
exercer as funções durante o exercício de 2016. A principio a 
Senhora Presidente esclareceu aos membros presentes, que os avisos 
de chamamento foram devidamente publicados junto ao Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, a folha 053 deste processo licitatório em 
13 de Janeiro de 2016, bem como foi devidamente publicado junto 
sitio da municipalidade. Em seguida o Presidente solicitou ao 
secretario que relacionasse as empresas as quais retiraram o 
edital junto a esta Prefeitura na qual apenas e a empresa SAAD & 
TONET LTDA retirou o mesmo, nesta prefeitura municipal. Após a 
presidente pediu ao secretário a relação das empresas que 
protocolaram junto ao setor de protocolo desta prefeitura, 
conforme segue: 

• SAAD & TONET LTDA, inscrito no CNPJ n. 07.387.453/0001-61, 
representado pelo Sr. José Carlos Longatti, portador do CPF 
n. 100.681.488-44. 

• AGUILAR, ZIVERI & CURY LTDA, inscrito no CNPJ n. 
17.364.671/0001-34. 

Em primeiro lugar fora feito o credenciamento do Sr. José Carlos 
Longatti, representante da empresa SAAD & TONET LTDA, onde 
recolheram as rubricas e conferiram a documentação do 
representante, e não tendo nada a opor prosseguiu para a abertura 
da HABILITAÇÃO, onde foram feitas as rubricas dos envelopes e 
também no interior dos mesmos, e onde chegou se a seguinte 
classificação: 
A empresa SAAD & TONET LTDA esta HABILITADA para prosseguimento do 
mesmo. 
A empresa AGUILAR, ZIVERI & CURY LTDA, não apresentou a 
documentação dos referidos itens: 6.1.3. 

• V - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) dentro de sua validade, em cópia 
autenticada, ou VIA INTERNET; 

• VI - P prova de inexistência de débitos inadimplidos perante 
a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 



 
 

 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943.      (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)   

A empresa esta sem representante para comunicar sobre a falta da 
documentação, assim, fora feito breve pesquisa na internet para 
verificar a veracidade destas documentações pendente, e assim 
verificou que estaria correta e dentro dos prazos. 
Foi feito junto ao representante da empresa concorrente se havia 
alguma observação a constar em ATA, após breve consulta a sede da 
empresa pelo representante, foi pedido para que a empresa AGUILAR, 
ZIVERI & CURY LTDA apresentasse a documentação junto ao 
representante dentro do prazo recursal para que possa assim 
HABILITAR e passar para próxima fase (PROPOSTA DE PREÇOS), assim, 
foi feito contato, e pedido a apresentação do mesmo. Assim, não 
prejudicando por hora a concorrência por haver apenas 02 (duas) 
empresas no ato do certame. 
Sendo assim, será paralisada o certame, na data de 28 de Janeiro 
de 2016, abrindo-se o prazo de até dia 04 de Fevereiro de 2016 
para as 13 hora neste mesmo local para que a empresa AGUILAR, 
ZIVERI & CURY LTDA apresente a documentação pendente e 
posteriormente a abertura da PROPOSTA DE PREÇOS.  
Nada mais havendo digno de registro encerra-se a sessão, da qual a 
presente ata foi lavrada e assinada pelos integrantes da dos 
membros presentes e da Comissão Permanente de Licitações.  
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