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MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      
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AV. SANTA CATARINA, 1022
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Nr.:  1/2021 - TP

22/2021

22/2021

04/03/2021

Folha:  1/2

 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, desiginada pela(o)  Decreto nº  8936, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  22/2021, Licitação nº 1/2021 - TP, na modalidade de Tomada de

Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas

as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

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  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  14/2021    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão:

Na data aprazada, 31/03/2021 às 8h30 min reuniram-se na sala de licitações os membros da comissão, esteve

presente o representante da empresa * INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI para análise do

recurso da empresa  NTG CONSTRUTORA LTDA, a qual enviou por email somente uma declaração de que a

empresa teve sua inscrição ativa na data de 27/01/2021, anexo a este enviou o balanço de abertura "ATIVO" E

balanço de abertura "PASSIVO" ESTE SEM ASSINATURA DO SÓCIO E DO CONTADOR RESPONSÁVEL. Afirma

por derradeiro que como a empresa foi aberta em 27/01/2021 não pode apresentar balanço do exercício anterior,

assim o balanço patrimonial apresentado foi o de abertura . A comissão constatou bem como a empresa INNOVASUL

ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI ratificou que o balanço patrimonial na data de 25/03/2021 estava

preenchido com saldo futuro descrito da seguinte forma" saldo futuro em 31/12/2021" na data do certame a NTG

CONSTRUTORA LTDA manifestou a vontade de apresentar recurso, razão pela qual a sessão foi aprazada para data

de hoje. A comissão considera que mera declaração não tem condão de RECURSO para fundamentar a habilitação,

bem como decide que não foram cumpridos os quesitos exigidos no subitem 4.2.1 desta forma a empresa NTG

CONSTRUTORA LTDA está declarada inabilitada por não cumprir o item exigido no edital. Passou-se para a fase de

abertura da proposta da empresa habilitada que conta-se novamente a inviolabilidade de todos os envelopes. A

empresa INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarada vencedora do certame.  Nada mais

havendo para constar, foi lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes e após publicada no site da

Prefeitura.

Item

Participante:

Especificação

12494

-

INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

para 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

un 1,00  

0,0000

27.011,06    27.011,06   

Total do Participante -------->

27.011,06   

_________________________

Total Geral ---------------------->

27.011,06   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 

representantes das proponentes.

 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
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