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ATA DE ABERTURA Nº 01/2022 
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 

 
 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de abril de dois 

mil e vinte e dois, reuniram-se na sala de reuniões na sede do DAEV, os 

membros da Comissão Julgadora de Licitações, nomeados através das 

Portarias nº 3266/2022 e 3326/2022, para tratar da Tomada de Preços  

nº 01/2022, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia, 

especializada para fornecimento de mão de obra e equipamentos para a 

construção de  adutora de água bruta DN 400 mm em ferro fundido K-7 NBR 

7675. Apresentaram envelopes as empresas: CONESAN CONSTRUÇÃO E 

SANEAMENTO LTDA. EPP, representada por Luzimar dos Santos e NEXXUS 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., representada por Vítor Xavier Villa.  

A documentação técnica será conferida pelos engenheiros requisitantes 

Gustavo Pernomian e Eduardo Liberato Silva. Iniciados os trabalhos da pauta 

pré-estabelecida o Presidente da Comissão Julgadora de Licitações determinou 

a abertura dos envelopes nº 01 “DOCUMENTOS”, o que foi feito e conferido por 

todos os presentes. A Comissão Julgadora de Licitações consta em ata que a 

empresa CONESAN CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA. EPP apresentou a 

certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), constante de seu cadastro, vencida e, sendo empresa de 

pequeno porte, é assegurado, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar 

nº 123/2006, bem como item 6.2.6 e 6.2.6 “a” e também item 8.4 e 8.4.1, o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, caso o 

licitante seja declarado vencedor, cujo prazo, a critério da Administração, 

poderá ser prorrogado por igual período. Os atestados apresentados pelas 

empresas CONESAN CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA. EPP e NEXXUS 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. atentem às exigências do edital, bem 

como às exigências técnicas contidas no item 6.1.2 “b” e “c” do Edital, 

conforme análise realizada pelos engenheiros requisitantes, estando 

habilitadas por parte da Comissão. Dada a palavra aos presentes, o 

representante da empresa NEXXUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., 
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manifesta intenção de recorrer face à habilitação da empresa CONESAN 

CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA. EPP. Assim sendo, a Comissão 

Julgadora de Licitações concede o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

lavratura da presente ata, para interposição do recurso estabelecido no artigo 

109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, 

oportunidade na qual saem intimidadas as empresas, na forma do §1º, do art. 109, 

da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Nada mais, havendo a tratar 

o Presidente da Comissão Julgadora de Licitações deu por encerrada a sessão, 

sendo que os envelopes nº 02 “PROPOSTAS” permanecerão em posse da 

Comissão. 

 
 
 
CONESAN CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA. EPP 
Luzimar dos Santos  
 
 
NEXXUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 
Vítor Xavier Villa 
 
Comissão Julgadora de Licitações (presentes na sessão): 
 
 
 
 Luiz Henrique Andretto Anderson Zorzato 
 Presidente Vice Presidente 
  
 
 
 
 Júlio Guilherme Moura de Paula Fábio Alexandre Massa
  
 

 
Fernanda Calino Seraphini 

 
Pelo Departamento requisitante 
 
 
 
 
 Gustavo Pernomian  Eduardo Liberato Silva 
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