
Ata da Sessão Pública de Abertura e Julgamento da Habilitação da Concorrência nº 04/2010. 
 
Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e onze, reuniu-se, às 17:00h, a Comissão 
Permanente de Licitação da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras – 
CERTI, composta pelos colaboradores: AUCINEI AGENOR BRANDÃO, ANDRÉ LUIZ MEIRA DE 
OLIVEIRA e GIOVANNI MARQUES DA SILVA, acompanhados pelo Sr. Vitor Hugo Cenci, 
procurador da licitante, para reavaliarem a documentação de habilitação da Concorrência nº 
04/2010, que tem como objeto a Contratação de serviços de engenharia, por empreitada global 
com o fornecimento de materiais, para execução da obra de construção civil do prédio do Centro 
de Referência em Farmacologia Pré-Clínica (Condomínio Sapiens Parque), de acordo com o 
Anexo I do Edital. Reavaliando a documentação, após contato do representante da proponente 
que assegurou ter cumprido integralmente as condições de habilitação, e diante da possibilidade 
de a qualquer momento a Comissão rever os atos contrários à lei ou ao edital, a Comissão 
verificou o equivoco na análise dos documentos, estando plenamente atendidas as exigências de 
habilitação estabelecidas no Edital, razão pela qual modifica a decisão e declara habilitada a 
Construtora Progredior Ltda. no presente certame. Decorrido o prazo legal para recursos, sem sua 
interposição, a Comissão designa a data de 21 de janeiro de 2011, as 14:00, para abertura dos 
envelopes da proposta comercial. Caso interposto recurso, será analisado nesta oportunidade, 
ficando a abertura das propostas comerciais prorrogada para data a ser comunicada pela 
Comissão, após o julgamento do recurso pela autoridade superior. Nada mais havendo, foi 
declarada encerrada esta sessão as 17:30 e eu, Vitor Hugo Cenci, lavrei a presente Ata, que vai 
assinada por mim, pelos membros da Comissão e demais presentes que concordam com todo o 
exposto. 
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