
ATA Nº 001/2018

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 260/2018

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze

horas,  na  Sala  de  Reuniões  do  Setor  de  Licitações  desta  Prefeitura,  reuniu-se  a

Comissão  Permanente  de  Licitações  nomeada  pelas  Portarias  nº  028/2019  e

nº 896/2018, para analisar e julgar os documentos referentes à Tomada de Preços Nº

260/2018 que tem por objetivo a contratação de pessoa jurídica especializada para

realização de empreitada global (material e mão de obra) para construção da Escola

Municipal de Ensino Infantil Rosa dos Ventos – Pró Infância Tipo B, localizada na Rua

Deodoro da Fonseca, nº 30, bairro Parque dos Presidentes, neste Município, conforme

descrito neste Edital, demais exigências/considerações, seus Anexos e no Memoriais

Descritivos.  O  Presidente  da  CPL  apregoou  o  certame  pontualmente  conforme

subitem 18.12 deste edital. Apenas a empresa CROSS & FREITAS LTDA apresentou

os  envelopes.  Todos  os  membros  presentes  rubricaram  os  envelopes  Nº1

(Documentos  de  Habilitação)  e  Nº2  (Propostas  Financeiras).  Houve  um  erro  de

digitação: no envelope Nº2 (Proposta Financeira) também está escrito “10.1Envelope

Nº1 – Da Habilitação,  deverá conter os seguintes”, apenas para constar o registro,

porém a CPL entende  que  não é  um motivo  para  inabilitação  do licitante,  pois  o

contrário  seria  excesso  de  formalismo.  Passamos  à  abertura  dos  envelopes  Nº1

(Documentos de Habilitação). Após a abertura do envelope Nº1 o Presidente da CPL

realizou uma diligência junto ao Departamento de Engenharia desta Prefeitura, onde

foi emitido o parecer desfavorável pelo engenheiro Flávio Genaro S. Maineri CREA –

77112-D  que desaprova o atestado apresentado pelo licitante pelo fato de os mesmos

não atender o exigido no Edital de Tomada de Preços Nº260/2018. Sendo assim, a

CPL declara a empresa  CROSS & FREITAS LTDA inabilitada para continuidade deste

processo licitatório.  Diante disso a Comissão Permanente de Licitações concede  o

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediatamente posterior à

lavratura/publicação desta Ata, para apresentação de recursos, em conformidade ao

art.   109,  §  I  “b”  da  Lei  8.666/93.  Os  envelopes  nº  02  (propostas  financeiras)

permanecerão  lacrados  em  poder  da  Comissão.  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

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


260/2018).  A  sessão  encerrou-se  às  15h  e  59min. Nada  mais  havendo  a  relatar,

assino  a  presente  Ata,  eu,  Ana Paula  Mayer  Marques,  que a  lavrei  e  que segue

assinada  juntamente  com  os  demais  membros  da  Comissão  Permanente  de

Licitações.
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