Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRE – SP

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”
CONCORRÊNCIA FEDERAL 01/2016
Aos treze de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas, na
Sala 001, do Prédio “Anexo I”, do TRE/SP, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação
para julgar a documentação das empresas participantes no processo em epígrafe, que
protocolizaram os envelopes “documentação” e “proposta” tempestivamente, conforme segue
abaixo.
123456-

CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA.;
MANTOVA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.;
CONSTRUTORA CLARK LTDA.;
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.;
CONSTRUTORA OHANA LTDA.;
TETO CONSTRUTORA S/A.

Compareceram ao certame os representantes credenciados das
empresas CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA. e CONSTRUTORA OHANA LTDA.
Cumpre informar que todas as licitantes participam da fase habilitatória
na condição de não-cadastradas.
Cabe, ainda, consignar, que o credenciamento do representante da
empresa CONSTRUTORA OHANA fica condicionada à verificação do contrato social da
empresa, que se encontra dentro do envelope “documentação”.
Os envelopes apresentados foram rubricados pela Comissão e pelos
representantes credenciados ainda lacrados. Em seguida foram abertos os envelopes
“documentação” e rubricados seus conteúdos.
Primeiramente cumpre consignar que foi confirmado os poderes de
representação do preposto da licitante CONSTRUTORA MOLLINARI.
Feito os devidos apontamentos e com fulcro nas prerrogativas legais, a
Comissão decidiu suspender a sessão para análise pormenorizada da documentação,
comunicando aos presentes que o resultado do julgamento da habilitação será oportunamente
informado.
Isto posto, a Comissão dá por encerrada a sessão pública da licitação
em tela.
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Lida e achada conforme, às 15h30, vai a presente assinada por todos.

A Comissão.

Ricardo Mendonça Falcão

Maria Midori Yamamoto Taketa

Marina Kazue Takakuwa Assakawa

REPRESENTANTES CREDENCIADOS:

Fábio Alves Pavin
RG 42794436-3
MOLLINARI

Carlos Henrique Nucci Jorge
RG 27170436-6
OHANA
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