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Ata da reunião para recebimento dos invólucros e abertura dos invólucros n° 01 -
Habilitação, apresentados para a Concorrência n° 509 /2022 destinada à contratação de

Empresa Especializada para Reforma da Unidade de Atendimento Imediato - Urgência
e Emergência do Complexo de Emergência Deputado Ulysses Guimarães (CEDUG) do

Hospital São José . Aos 09 dias de agosto de 2022, às  9h05min,  reuni ram-se na Sala de
Lic itações da Secretaria de Administ ração e Planejamento, os membros  da Comissão de

Licitação designada pela Portaria n° 136/2022, composta por Aline Mirany Venturi Bussolaro,
Cláudio Hi ldo da Si lva e lury Karran Xav ier Rocha, sob a pres idência da primeira, para

recebimento e abertura dos invólucros. Registra-se que esta sessão está sendo transmitida
em v ídeo e áudio por meio do s ite da Prefe i tura, conforme Lei  Munic ipal n° 7.672/2014.
Protocolaram invólucros as seguintes empresas: Construtora Azulmax Ltda; Cubica

Construções Ltda; LL Soluções e Serv iços  Ei reli  e PJ Construções Ltda. A Presidente da
Comissão de L icitação realizou o credenciamento do presente conforme subi tem 7.1 do

edital, empresa participante e seu respectivo representante: LL Soluções e Serviços Eireli -
Francisquinha de Almeida Vieira - CPF: 575.918.812-72. Após, os invólucros foram vistados

pelos membros  da Comissão de Lic itação e pela presente c redenciada. Ato cont ínuo, a
Comissão realizou a abertura dos invólucros n° 01, vistou os documentos de habilitação e os
disponibilizou a presente para vistas. Por fim, a Comissão decide suspender a sessão para

análise e julgamento dos documentos apresentados. Nada mais  a  t ra tar, fo i encerrada a
reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.
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