
Ata referente ao julgamento das Propostas do Processo Licitatório 60/2020, Edital de 

Concorrência 02/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR 

EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE INCUBADORA PARA 

ALOCAÇÃO EMPRESAS COM ÁREA TOTAL DE 1.400 METROS QUADRADOS, 

CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO. 

 

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 08h30min, na sala de 

licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se a comissão de licitações 

para o julgamento da proposta da empresa habilitada, sendo elas:  

 

* MAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI; 

* REFERÊNCIA SERVIÇOS DE OBRAS E SINALIZAÇÕES ; 

* EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA; 

* GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI; 

 

Nenhum representante das licitantes se fez presente na sessão. 

Diante disso passou-se a abertura da proposta de preço.  

Na sequencia, foi determinado pelo Presidente da Comissão que fosse aberto o 

envelope, sendo rubricados os documentos constantes dos envelopes de propostas.  

Foram lançadas as propostas no sistema informatizado.  

A empresa EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA apresentou sua 

proposta incompleta, segundo o edital o Item 6.1 O envelope nº 02 – PROPOSTA, 

deverá conter a proposta propriamente dita, redigida em português, de forma clara e 

detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final e 

rubricada nas demais folhas, contendo ainda: 

 

c) Preço total dos materiais empregados na execução do objeto cotado em 

algarismos e por extenso; 

d) Preço total da mão-de-obra empregada na execução do objeto cotado, 

em algarismos e por extenso; 

 

Desta a comissão decidiu por desclassificar a empresa. 

O prazo recursal correrá conforme art. 109, da Lei 8.666/93. Decorrido o prazo sem 

manifestações de imediato o processo será encaminhado para procedimentos de 

homologação.  

Nada mais havendo para constar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e assinada pelos 

presentes, a qual será publicada no site da Prefeitura. 


