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TOMADA DE PREÇO Nº 117/2018

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas,

na sala dos Concelhos Municipais de Tramandaí, reuniu-se a Comissão Permanente

de Licitações nomeada pelas Portarias nº  335/2018 e 807/2018, tendo por objetivo

analisar e julgar os documentos e as propostas referentes ao Edital de Tomada de

Preços  nº  117/2018,  que  tem  por  objeto  a  contratação  de  pessoa  jurídica

especializada para realização de empreitada global  (material  e  mão de obra) para

Implantação e Modernização de Infraestruturas para Esporte Educacional, Recreativo

e  de  Lazer,  neste  Município,  conforme  descrito  neste  Edital,  demais

exigências/condições, seus Anexos e Memorial Descritivo. O Presidente da Comissão

Permanente de Licitações apregoou o certame pontualmente às quatorze horas, em

conformidade ao subitem nº 18.12 do Edital, dando início à sessão licitatória. Apenas a

Empresa PEDRITA CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou envelope e se fez representar

através  de  seu  procurador Fabio  Bueno  Martins,  documento  de  identidade  nº

7091176037 – SJS/RS. Todos os presentes conferiram e rubricaram os envelopes.

Passamos à abertura do envelope nº 01 (habilitação). Todos os presentes conferiram

e rubricaram os documentos. A CPL aponta que a Certidão do responsável técnico da

empresa,  expedida pelo CREA, está com data vencida, em desacordo com o item Nº

8 – Nenhum destes documentos poderá estar vencido antes da data da abertura do

presente edital. A Comissão Permanente de Licitações declara a empresa  PEDRITA

CONSTRUÇÕES LTDA, inabilitada, e concede prazo, conforme o Art. nº 48   § 3º da

Lei nº 8.666/93. A data para nova sessão fica para o dia oito de agosto de doil mil e

dezoito, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Setor de Licitações. O

envelope nº  2 (proposta financeira),  foi  devolvido para a empresa.  As informações

referentes e pertinentes ao prosseguimento deste processo licitatório serão publicadas

em  nosso  endereço  eletrônico  www.tramandai.rs.gov.br,  opção  Portal  da

Transparência,  opção  Licitações  (Aviso  de  Editais,

Publicação/Suspensão/Anulação/Revogação) e opção Licitações  (Editais de Tomada

de Preços) opção (Edital de Tomada de Preços nº 117/2018). A sessão encerrou-se

às 15h e 10min. Nada  mais  havendo a relatar,  assino a presente Ata,  eu,  Télvia

Rodrigues  Araujo,  que a  lavrei  e  que segue  assinada  juntamente  com os demais

membros da Comissão Permanente de Licitações e representante presente.

http://www.tramandai.rs.gov.br/
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