
TOMADA DE PREÇO Nº 028/2022

ATA Nº 002/2021

Aos  dois dias do mês de  maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze

horas na  sala  de  reuniões  da  sala  das  comissões  da  Secretaria  Municipal  de

Administração,  reuniu-se a  Comissão  Permanente  de  Licitações  nomeada  pela

Portaria  nº  503/2021,  para  dar  continuidade  a  tomada  de  preço  nº  028/2022  e

manifestar-se a respeito do parecer emitido pelo Departamento de Engenharia desta

Prefeitura.  O Departamento  de Engenharia emitiu parecer favorável para a empresa

JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUÇÕES – CNPJ:36.957.673/0001-81, o qual  foi

acatado por esta comissão. O mesmo departamento apontou em seu parecer que a

empresa J. L. SEIBEL E CIA LTDA – CNPJ: 07.732.679/0001-52 apresentou certidão

de  capacidade  técnica  em desconformidade  com os subitens  5.6.3,  Alinea  “A”  do

edital, não apresentando documento do CREA/RS  sobre  a  comprovação  do  registro

do  atestado  técnico,  sendo  por  este  motivo,  considerada  INABILITADA  para  a

continuidade deste processo licitatório. A empresa J. L. SEIBEL E CIA LTDA já havia

sido  considerada  inabilitada  na  ata  nº  01  pela  não  apresentação  do  referido

documento, não havendo interposição de recurso por parte da empresa. A empresa

JULIANO  DINIZ  CAMPOS  CONSTRUÇÕES foi  considerada  HABILITADA  para  a

continuidade deste processo licitatório,  e  diante disso,  a Comissão Permanente de

Licitações define que a sessão de abertura do envelope nº 02 (proposta financeira) da

empresa habilitada dar-se-á às quatorze horas do dia seis (06) de maio do corrente

ano, sala de reuniões do setor de licitações. O processo encontra-se à disposição,

neste Setor, para vistas dos interessados. A sessão encerrou-se às 14h e 20min. Nada

mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu, Milene Wagner, que a lavrei e que

segue assinada juntamente com os demais membros da Comissão Permanente de

Licitações.
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