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ATA DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, 

MODALIDADE COLETA DE PREÇOS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA 

FÍSICA COM PINTURA INTERNA, INSTALAÇÃO DE COBERTURA NA ENTRADA DA UBS 

E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA UNIDADE DE SAÚDE VILA ESPANHOLA, 

GERENCIADA PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO 

DE INSUMOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS – CRITÉRIO MENOR PREÇO 

– EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL COM INCIDÊNCIA DE B.D.I. 

 

Aos 06 dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 10h10min, na Associação Saúde da Família 

(“ASF”), em sua sede localizada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65 – nesta Capital reuniu-se o 

responsável pelo certame e a Equipe de Apoio para atuar na Sessão Pública de Seleção de Fornecedores, 

Modalidade Coleta de Preços nº 003/2023 e Processo nº 007/2023.  

REABERTURA DA SESSÃO 
 
Às 10h10min a sessão foi reaberta, para a continuidade do Processo de Seleção de Fornecedores. 
 
 
Ato contínuo, o responsável pelo certame informou que, conforme solicitado na última sessão, a empresa 
2P2L ENGENHARIA, apresentou, tempestivamente, a documentação complementar solicitada, no que se 
refere à comprovação de exequibilidade dos itens, conforme o item 12.2.3.1 do Edital. Desta forma, 
considerando que a proposta da referida empresa foi aprovada para fins de classificação, fica corroborada 
a classificação prévia informada na Ata da sessão anterior, permanecendo os valores e ordem de 
classificação das propostas naquela contidas. 
 
A classificação das empresas participantes do certame fica corroborada conforme ata de abertura e 
planilhas lançadas no Anexo I devidamente publicadas.  

 
Considerando que a empresa 2P2L ENGENHARIA, ficou classificada em 1° lugar na ordem de propostas, 
passou-se à próxima etapa da seleção. 
 
Em seguida, foi verificada a inviolabilidade do ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO da empresa 2P2L 

ENGENHARIA, (classificada em 1º lugar) e rubricado pela equipe de Seleção de Fornecedores da ASF.  

Após a abertura do envelope de HABILITAÇÂO, a sessão foi suspensa às 10h15min, para análise e 
encaminhamento dos documentos técnicos e contábeis para as áreas competentes. A equipe de seleção 
passou então análise previa dos documentos de habilitação jurídica da empresa, para na sequência, enviar 
as áreas técnicas para a análise dos responsáveis presentes na seleção. 
 
A sessão foi reaberta às 11h36 min; 
 
Analisados os documentos de habilitação da empresa 2P2L ENGENHARIA, constatou-se que: 
 
Quanto à Habilitação Jurídica: a empresa atendeu a todos os requisitos; 

Quanto à Regularidade Fiscal: a empresa atendeu a todos os requisitos; 

Quanto à Qualificação-Econômico-Financeira: a empresa atendeu a todos os requisitos; 

Quanto à Qualificação Técnica: a empresa atendeu a todos os requisitos; 

Quanto às Declarações: a empresa atendeu a todos os requisitos. 

 
Portanto, a empresa 2P2L ENGENHARIA foi declarada HABILITADA. 
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RESULTADO 
 
Finalmente, a empresa 2P2L ENGENHARIA foi declarada VENCEDORA do certame com valor total de 
R$ 261.857,26 (Duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete Reais e vinte e seis 
centavos); 
 
 
RECURSO  
 
Considerando o item 25.1, DO RECURSO, os documentos serão encaminhados para as empresas 
participantes que dever]ao observar os prazos para eventual manifestação e interposição de recurso 
 
 
ENCERRAMENTO 
 
Nada mais a ser tratado, às 11h43min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente ata que foi 
lida a todos e será publicada no site da ASF.  
 
 
ASSINAM:  
 
 
 
                                                   __________________________________                      

Ramon Ribeiro 
Responsável pelo Certame 

                                                                                 

                     
____________________________________               ____________________________________ 
 Wandemberg de Figueiredo Sampaio                                         Antonio Idelco Zampieri 
       Membro da Equipe Técnica                   Membro da Equipe Técnica 

 

__________________________________                     
Marcia Souza Ariede 

Membro da Equipe Contábil 

 

_________________________________ 
Maria das Graças Almeida de Oliveira 

Membro da Equipe Apoio 

                    
 

 

 


