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CPL/TCMRJ-001/2013. 
 

 
Aos 03 dias do mês de maio de dois mil e treze, às treze horas, reuniram-se a 
Comissão Permanente de Licitação sob a Presidência do Sr. João Carlos Nunes 
Pires, tendo como Membros, os Srs. Ivonildo Povoa V. Guimarães, Thiago 
Correia do Nascimento, e os representantes das empresas abaixo relacionadas 
para recebimento dos envelopes “A” e “B” e abertura dos envelopes “A”, referentes à 
licitação em epígrafe, autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro-
Presidente no processo no 40/0939/2013, visando a escolha da proposta mais 
vantajosa, representado pelo menor preço por item, para aquisição de material de 
expediente, de conformidade com o Anexos I (Proposta–Detalhe) e V (Termo de 
Referência) do Convite. O Senhor Presidente solicitou aos presentes que se 
dirigissem a mesa para a realização do credenciamento e entrega dos envelopes “A” 
e “B”. Compareceram as Empresas Nascimento & Rodrigues Comércio de 
Equipamentos Hospitalares Ltda – ME e Comercial Gaulia Ltda – EPP.  Abertos os 
envelopes “A” – Habilitação, foram os documentos devidamente rubricados pela 
Comissão e pelos Licitantes presentes. Foi dada a palavra aos representantes das 
Licitantes para comentários sobre a documentação analisada, não havendo qualquer 
manifestação em relação a Habilitação. A Comissão resolveu suspender a sessão 
para analisar a documentação apresentada e fazer consulta das certidões emitidas 
pela internet, decidindo pela habilitação de todas as empresas participantes do 
certame. Os representantes das Licitantes presentes declararam, desde já, 
declinarem do direito de interpor recurso em face da decisão da Comissão, relativa a 
fase de habilitação, decisão esta oficializada na assinatura desta Ata. Ficam desde 
já convocados os licitantes para sessão de abertura dos envelopes “B” (proposta de 
preços) a realizar-se no dia 03 do corrente, às 13:50 horas. Nada mais havendo a 
deliberar, o Presidente deu por encerrada a sessão, e, para constar, eu Ivonildo 
Povoa V. Guimarães, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, assino juntamente 
com os Membros da Comissão e os representantes das Licitantes presentes.  
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