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ATA TCMRJ Nº TP-003/2014 DA 
REUNIÃO PARA RECEBIMENTO 
DOS ENVELOPES “A” e “B” E 
ABERTURA DO ENVELOPE “A”, 
REFERENTE À LICITAÇÃO POR 
TOMADA DE PREÇOS Nº 
CPL/TCMRJ-003/2014. 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às treze horas e 
vinte minutos, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação sob a Presidência 
do Sr. João Carlos Nunes Pires, tendo como Membros, os Srs. Aluisio Gilvan de 
Oliveira Martins, Clarisse Santos Vieira de Menezes e Eduardo Cardoso, e o 
representante da empresa abaixo relacionada 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 40/3974/2014, 
visando a escolha da proposta mais vantajosa, representada pelo menor preço para 
a instalação de lavatórios no Centro Médico de Urgência - CMU, localizado no 12º 
andar  do prédio desta Corte de Contas,  conforme Anexos I (Proposta-Detalhe) e VII 
(Projeto Básico) da presente Tomada de Preços. O Senhor Presidente solicitou a 
presente que se dirigisse à mesa para a entrega da documentação referente ao 
credenciamento e envelopes A e B. Somente a sociedade Arquesfera II Construção 
e Comércio LTDA-ME, fez - se representar legalmente por seu sócio, Uilson de 
Sousa Flor, sendo assim, a única participante presente à sessão. Aberto o envelope 
“A” – Habilitação, foram os documentos devidamente rubricados pela Comissão. A 
Comissão resolveu suspender a sessão para analisar a documentação apresentada 
e fazer consulta das certidões emitidas pela internet, decidindo pela habilitação da 
empresa participante do certame. Fica desde já convocada a licitante para a sessão 
de abertura do envelope “B” (proposta de preços) a realizar-se imediatamente após 
o encerramento da fase de habilitação. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente 
deu por encerrada a sessão, e, para constar, eu, Clarisse Santos Vieira de Menezes 
lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, vai por mim assinada, pelos Membros da 
Comissão e o representante da Licitante presente.  
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