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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 077/2020

Aos três dias  do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis

horas, na Sala de Reuniões do Setor de Licitações desta Prefeitura de Tramandaí,

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 136/2020,

para após transcorrido o prazo do Art. 48º,  § 3° da Lei 8666/93, dar seguimento no

processo  com a  abertura  dos  novos  envelopes  nº  1  (Documentos  de Habilitação)

apresentados pelas  empresas APEMA – CONSTRUTORA LTDA ME e MV ROSA

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA ME. O Presidente apregoou o certame

pontualmente  no  horário  mencionado  na  ata  anterior.  Nenhuma  das  empresas

supracitadas  se  fez  representar  durante  a  sessão.  Passamos  a  abertura  dos

envelopes apresentados. As empresas  APEMA – CONSTRUTORA LTDA ME e MV

ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA ME se declararam beneficiárias

da LC 123/2006 e suas alterações. Não houve apontamentos por parte da comissão, o

processo  será  enviado  para  o  departamento  de  Engenharia  desta  prefeitura  para

análise dos atestados conforme subitem 5.6.3 alínea “a” e após para o departamento

de Contadoria deste município para análise dos balanços conforme subitem 5.7.1.3

inciso  “I”.  Somente  após  o  retorno  do  processo  destas  diligências  é  que  a  CPL

manifestar-se-á  a  respeito  da  habilitação  ou  inabilitação  das  participantes.  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    077  /2020)  .  A sessão encerrou-se

às 16h e 55min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu, Cindi Garcia

Amaral, que a lavrei e que segue assinada juntamente com os demais membros da

Comissão Permanente de Licitações.

 

Luis Tiago Pires de Souza – Presidente
 
Cindi Garcia Amaral  – Membro 

Milene Wagner – Membro

Caroline Selister Euzébio dos Santos – Membro 
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