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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO DAS LICITANTES QUE ACUDIRAM A TOMADA DE PREÇO N.º 01/2019 

 

TOMADA DE PREÇO N.º 01/2019 

SOLICITAÇÃO Nº 50/2019 

PROCESSO Nº 64/2019  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem de móveis planeja-
dos, conforme layout e projetos propostos por técnico contratado para este fim (projetos em ane-
xo), visando atender o plenário Vereador José Chiqueto e plenário do edifício Vereador José Turchet-
ti, do prédio da Câmara Municipal de Louveira, conforme termo de referência e aludidos projetos. 
 
Ao segundo dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dez horas, no Plenário da Câmara Mu-

nicipal de Louveira, a Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 86/2019, 

reuniu-se para análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes do certame licitató-

rio. Protocolaram os envelopes 1 e 2 “Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preços”, respecti-

vamente para participarem do certame: LCSX LTDA-ME, I J LANZA MÓVEIS EIRELI – EPP, L.S.K.L. 

MARCENARIA LTDA EPP e LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA. Credenciaram-se para partici-

par do certame as empresas: LCSX LTDA-ME, representada por Luciano Costa de Souza, portador do 

documento de identidade RG 28.412.555 e CPF nº 204.962.758-01; I J LANZA MÓVEIS EIRELI – EPP, 

representada por José Leonardo da Silva Mendes, portador do documento de identidade RG 

7.761.841 e CPF nº 071.504.884-80; L.S.K.L. MARCENARIA LTDA EPP, representada por João Paulo 

Guering de Melo, portador do documento de identidade RG 30.451.586 e CPF nº 273.736.438-84 

Encerrado a etapa de credenciamento o presidente da Comissão perguntou se os participantes gos-

tariam de fazer uso da palavra e neste momento todos declinaram, após, todos os presentes conferi-

ram a inviolabilidade dos envelopes e rubricaram a documentação. Abertos os envelopes habilitató-

rios foram rubricados por todos os presentes. 

Neste momento, o presidente da Comissão Permanente de Licitações, perguntou aos participantes 
presentes se haviam considerações referentes aos envelopes “Documentos de Habilitação. Ato 
continuo registrou-se nos seguintes termos: 
A Comissão analisou somente os subitens 15.2.1, 15.2.3. e 15.2.4. do edital, tendo em vista que 
estes são de natureza administrativa. Todas as empresas juntaram a Certificado de Registro Cadas-
tral e prova de depósito da caução. Destacamos que a qualificação econômico-financeira dos subi-
tens 15.2.2 e 15.2.2.1 já foi analisada pelo técnico da área (Contador da Diretoria Financeira) e pela 
Assessoria Técnica-Contábil contratada quando da emissão do CRC. Assim sendo a Comissão decla-
ra as seguintes empresas habilitadas:  

 LAS-CIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA; 

 LSKL MARCENARIA LTDA – EPP; 

 LCSX LTDA-ME; 

 I J LANZA MÓVEIS EIRELI – EPP 
Os envelopes nº 02 propostas de preço foram guardados em um envelope, lacrado e rubricado pelos 
membros da Comissão da Licitação e demais presentes.  
Após a decisão, o presidente perguntou aos membros da Comissão Permanente de Licitações se 
havia alguma consideração a ser feita e todos neste momento declinaram o uso da palavra. Sendo 
assim a Comissão declara encerrada a fase de análise dos documentos de habilitação.  
Em face da habilitação das empresas participantes abre o prazo para interposição de recurso con-
forme disciplina o artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi 
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encerrada às 11h10min, sendo que esta Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelos mem-
bros da Comissão Permanente de Licitações e demais presentes.  
 

 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS SILVA JR 
Presidente 

 

CAMILE CRISTINA DE LEMOS 
DA COSTA 
Suplente 

 

DANIELA MOREIRA PRATE 
Membro 

 
 

   

 
 
 

JOÃO PAULO GUERING DE MELO 
L.S.K.L. Marcenaria Ltda EPP 

 
 
 

JOSÉ LEONARDO DA SILVA 
MENDES 

I J Lanza Móveis Eireli – EPP 

 

 

 

__________________________ 

LUCIANO COSTA DE SOUZA 
LCSX Ltda-ME 

 

  

 

 

 


