ATA Nº 01/2021
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 104/2021
Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na Sala de
reuniões dos conselhos desta Prefeitura, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pela
Portaria nº 503/2021, para receber os envelopes nº 1 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) e nº 2 (PROPOSTA
FINANCEIRA) da Tomada de Preços Nº 104/2021 que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE
OBRA) PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA EMEF ERINEO SCOPEL RAPAKI E DO GINÁSIO, conforme
descrito neste Edital, demais exigências/considerações e seus Anexos. O Presidente da CPL abriu o certame
pontualmente às quatore horas em conformidade com o subitem 17.12 deste edital. Houve um total de quatro
empresas participantes, sendo elas: CONSTRUMAPE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 07.656.902/0001-20, a
mesma representada por procuração, pelo Sr. Mario Sergio Peixoto – RG: 1011373915, SCHLIEPER
CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 05.409.306/0001-10, LN ENGENHARIA EIRELI – CNPJ 39.518.520/0001-26,
E MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA - ME. Todos os presentes conferiram e rubricaram
os envelopes, sendo assim, passamos para a abertura do envelope nº 1 (Habilitação). Não houve
apontamentos por parte da Comissão e das Empresas Participantes referentes à documentação de
habilitação. A CPL encaminha o presente processo licitatório ao setor de contabilidade desta Prefeitura para
análise e emissão de parecer/laudo acerca do atestado de balanço patrimonial e demonstração contábil,
conforme subitens 5.7.1.1 e 5.7.1.3 alínea “a” do presente Edital. A CPL encaminha o presente processo
licitatório ao Departamento de Engenharia desta Prefeitura para análise e emissão de parecer/laudo acerca do
atestado de capacidade técnica das empresas que cotarem para o lote dois, em conformidade ao subitem nº
5.6.3 alínea “a” do presente Edital. Somente após esta diligência e retorno do processo licitatório a Comissão
manifestar-se-á quanto à habilitação das empresas. Os envelopes nº 02 (propostas financeiras) permanecerão
lacrados em poder da Comissão. A sessão encerrou-se às dezesseis horas e cinco minutos. Nada mais
havendo a relatar, assino a presente Ata, eu, César Augusto Guedes Rios, que a lavrei e que segue assinada
juntamente aos demais membros da Comissão Permanente de Licitações.
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