
 
 

Ata da Sessão Pública Concorrência nº002/2015 - Processo Administrativo nº. 

7827/2013 – Abertura da Sessão, recebimento dos envelopes de Habilitação e 

proposta técnica. Abertura do envelope de habilitação.  

As nove horas do dia 19 (dezenove) do mês de outubro de dois mil e quinze, no 

Plenário da Câmara Municipal de São Simão, instalada na Avenida Brasil, S/N, Setor 

Central, São Simão/GO, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 

Municipal de São Simão/GO, nomeada através do Decreto Municipal nº. 531/2015, de 

21 de setembro de 2015, estando presentes o Presidente da Comissão, Sr. Rodrigo 

Cardoso de Paiva, Durval Marques Ferreira e Silvia Batista Luz Marcelino, membros da 

Comissão, para atuarem no julgamento da Concorrência nº 02/2015, conforme previsto 

no respectivo Edital objetivando a contratação de empresa do Ramo da Construção 

Civil para construção e comercialização exclusiva, em lotes do Município de São 

Simão-GO, 288 (duzentas e oitenta e oito) unidades habitacionais horizontais de 

interesse Social, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital, 

seus anexos e pela Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.1993. Foi aberta a Sessão Pública, e o 

Presidente informou aos presentes que de acordo com o Edital daria tolerância de 15 

minutos para o início dos trabalhos. Decorrido o prazo, o Presidente deu início a sessão 

pública, estando presentes as seguintes empresas: WROCHA ENGENHARIA LTDA, 

inscrita com CNPJ n°33.255.712/0001-00, situada na Rua 08 n°659, Qd. G-05 – Setor 

Oeste – CEP: 74.115-100 - Goiânia-GO, Fone (62) 3091-2644, e-mail: 

engeharia@wrocha.com.br, neste ato representada pelo Sr. RAPHAEL ANDRADE 

NASSER ROCHA, com CPF n°716.356.531-34 e RG 5506088 SSP/GO residente e 

domiciliado em Goiânia-GO; NASMAN INDUSTRIA, COMERCIO E 

CONTRUÇÕES LTDA, inscrita com CNPJ n°66.208.760/0001-05, situada na Rua 

Ricardo Ramos, n°620, Bairro Fabrício CEP: 38.065-380 – Uberaba-MG., Fone (34) 

3312-0305, email: nasman@terra.com.br , neste ato representada pelo Sr. GILBERTO 

LUIZ PEDRO, com CPF n°755.607.716-00 e RG MG-6836757 SSP/MG residente e 

domiciliado em UBERABA-MG; Após o Credenciamento, o Presidente recebeu os 

envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas e os envelopes com as 

Propostas técnicas. Todos os envelopes foram devidamente rubricados. Ato seguinte, o 

Presidente promoveu a abertura dos envelopes de habilitação das empresas. Todos os 

documentos estavam sequenciados e devidamente numerados, sendo rubricados por 

todos os presentes. Questionados os Representantes das empresas se gostariam de 

apontar algo, o Sr Gilberto Luiz Pedro, da empresa NASMAN apontou a certidão 

positiva de Falência e Concordata de sua concorrente. O presidente analisou o 

documento e disse se encontrar válido, apesar da Certidão constante da Pág. 48, é 

possível ver que não existe processo de falência e concordata contra a empresa, de 

acordo com a certidão final, anexa na pág. 56. Questionou ainda a falta da Declaração 

de Fatos Supervenientes, conforme solicita o Edital, página 41 do Instrumento 

Convocatório. O Representante da empresa WROCHA, o Sr. Raphael Andrade 
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Nasser Rocha declara que apresentou toda a documentação solicitada no edital, e como 

sócio da empresa, tem poderes para sanar tal questão, sendo solicitado a esta Comissão 

que faça a declaração de próprio punho. O Representante da empresa preencheu a 

declaração, que está anexada aos autos. A mesma será numerada como pág. 77/77 da 

documentação da empresa. O Representante da empresa NASMAS IND. E 

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA interpôs recurso contra a documentação da 

empresa WROCHA ENGENHARIA LTDA. Foi aberto então o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para a apresentação dos memoriais, e será dado o mesmo prazo de 

contrarrazões a empresa recorrida. O Presidente informou aos presentes que a sessão 

será suspensa para análise da documentação apresentada, e que as empresas serão 

notificadas sobre a decisão de habilitação das mesmas, das notas apuradas e da data de 

reabertura, que será publicada nos mesmos meios do Instrumento Convocatório. Nada 

mais havendo, foi lavrada esta Ata e assinada por todos os presentes. Registra-se que o 

certame teve término às 10:35 min. 
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