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ATA DE JULGAMNETO DA HABILITAÇÃO 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, nas dependências da 
Prefeitura Municipal de Portão, reuniram-se os membros da Comissão de Licitações 
para divulgar o resultado das habilitações das licitantes da Tomada de Preços nº 
01/2019, destinado à contratação de empresa para execução de projetos de Planos de 
Prevenção e Combate a Incêndio, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação. Após análise das documentações, a comissão de licitações declara inabilitada 
a licitante COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP, inscrita no nº de CNPJ 
21.351.371/0001-98 por não apresentar a declaração de cumprimento do edital, 
conforme letra e) do item 6.1.2.6 e também inabilita a licitante CONTRULOG LTDA, 
inscrita no nº de CNPJ 14.224.669/0001-71 nos lotes 01, 02 e 03, por não apresentar 
atestados técnicos condizentes com a letra b) item 6.1.2.4 especificamente no quesito 
quantidades, m². As demais licitantes SISPRE – Arquitetura e Sistemas de 
Segurança LTDA – ME, inscrita no nº de CNPJ 90.755.729/0001-60, SAP Comércio 
e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio – EIRELI, inscrita no nº de CNPJ 
03.062.794/0001-06, Dunamis Construções e Equipamentos EIRELI – ME, inscrita 
no nº de CNPJ 10.891.721/0001-92, Eletrotec Sistemas de Energia LTDA – EPP, 
inscrita no nº de CNPJ 11.796.575/0001-89, Arnold & Veron LTDA – EPP, inscrita 
no nº de CNPJ 06.347.212/0001-26, Spader Engenharia LTDA, inscrita no nº de 
CNPJ 14.887.828/0001-18, Carlos Warken EIRELI – ME, inscrita no nº de CNPJ 
21.595.365/0001-86, foram consideradas aptas em todos os itens do edital, sendo 
declaradas habilitadas. Assim abre-se prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recursos, onde não havendo alterações saram abertas as propostas financeiras em onze 
de março, às quatorze horas. Nada mais tendo a constar, encerra-se a presente ata, que 
após lida e achada conforme, passa a ser assinadas por todos os presentes. Portão, 27 de 
fevereiro de 2019. 
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