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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 25 de Março de 2021, às 08:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      , reuniram-se os membros da

Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 8936, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº

22/2021, Licitação nº. 1/2021 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Contratação de empresa do ramo de engenharia/arquitetura e/ou construção civil, em regime de empreitada global, para execução da

obra de construção do gavetário no Cemitério Municipal, com área a ser construída de 14,15m2, o qual servirá para futuros

sepultamentos de pessoas que não possuem túmulos ou jazigo construído no mesmo

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  9/2021    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI  NTG CONSTRUTORA LTDA.                                   .

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda

a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

-

Ata referente ao julgamento da Documentação de Habilitação do Processo Licitatório 22/2021, Edital de Tomada de

Preços 01/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa do ramo de engenharia/arquitetura e/ou construção civil, em

regime de empreitada global, para execução da obra de construção do gavetário no Cemitério Municipal, com área a ser

construída de 14,15m2, o qual servirá para futuros sepultamentos de pessoas que não possuem túmulos ou jazigo

construído no mesmo.  Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte um, às 08h30min, na sala de licitações

da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se a comissão de licitações para o julgamento da documentação de

habilitação apresentada nos autos do referido processo. Apresentaram tempestivamente os envelopes, proposta e

documentação as seguintes empresas:   * INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI  * NTG CONSTRUTORA

LTDA.  Houve a presença dos representantes das empresas acima mencionadas.   Os envelopes e documentação de

credenciamento foram repassados aos membros da Comissão e participantes para que atestassem a sua inviolabilidade e

conferissem a regularidade da documentação.   Passou-se a abertura dos envelopes contendo a documentação de

habilitação da empresa, sendo que a Comissão conferiu e assinou os documentos, os quais foram também conferidos e

assinados pelos membros da Comissão e pelos participantes. FOI SOLICITADO SE ALGUMA EMPRESA POSSUI ALGUM

QUESTIONAMENTO. A empresa INNOVASUL questionou acerca do balanço patrimonial (termo de abertura e

encerramento). Verificou-se no mesmo um saldo futuro com data de 31/12/2021. Desta forma a comissão concede prazo de

05(cinco) dias pra regularização. Fica aprazada para 31/03/2021 às 8h:30min.  As empresas participantes não renunciam

ao prazo recursal da fase de habilitação, para tanto consta na presente Ata a sua respectiva assinatura, servindo como

renúncia expressa ao direito de recurso. Concordando com o prosseguimento.  Nada mais havendo para constar, foi lavrada

a presente ata que será assinada pelos presentes e após publicada no site da Prefeitura.



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      

CNPJ:

AV. SANTA CATARINA, 1022

C.E.P.:

83.021.824/0001-75

89840-000

-

Coronel Freitas - SC

TOMADA DE PREÇO

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  1/2021 - TP

22/2021

22/2021

04/03/2021

Folha:  2/2

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 CASSIANE FICAGNA

PATRICIA CHEMIN

CLEOMAR PAGNUSSAT

JORACI PAGNUSSAT

MARLOVA GRANDO CIPRIANI

Coronel Freitas,  25  de  Março  de  2021

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - VICE-PRESIDENTE

 - ........................................ - membro

 - ........................................ - membro

 - ........................................ - membro


