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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ata de reunião realizada às 08:30 horas do dia 10 de dezembro de 2021, na 
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, junto a Sede do Poder 
Executivo  Municipal,  onde  estiveram  presentes  os  senhores  integrantes  da 
Comissão.

Foi aberta a reunião informando inicialmente aos presentes o motivo da 
mesma, em seguida, após findo do período para interposição de prazo recursal 
referente à análise e ao teor da documentação para habilitação das proponentes, 
foram apreciadas as propostas habilitadas para o fornecimento do(s) item(s) 
descritos na licitação de Tomada de Preços número 2/2021.

 Inicialmente  precedeu-se  a  leitura  do  teor  das  propostas,  com  os 
esclarecimentos necessários, sendo registradas no mapa comparativo, para efeitos 
de apuração.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item           Quantidade      Material/Serviço                                         Valor Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1                1,0000 EP   OBRAS GLOBAL
                               CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL,
                               SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS,
                               INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,
                               NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA,
                               CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ORÇAMENTO
                               DISCRIMINADO, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PROJETOS
                               Valor de Referência: 475.791,4600
----------------------------------------------------------------------------------------------------
               AIRTON ROSA CONSTRUTORA EIRELI                                            440.580,82
               CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA                                           441.940,47
               LC RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA                                             458.679,94
               MAURICIO ZANELLA PIAIA EIRELI                                             461.247,03
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Obs.:  Observado  o  teor  das  propostas,  denotou-se  que  a  proponente 
VALENTINA CONSTRUTORA LTDA não cumpriu o requerido no item 3.1.2, alínea “e”, ou 
seja, “declaração mencionando o prazo de garantia da obra, que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) meses, assinado pelo representante da proponente e pelo 
responsável técnico”, sendo por este motivo, desqualificada perante o presente 
certame. 

Logo  após  julgadas  as  propostas  elaborou-se  o  mapa  de  apuração  de 
resultados, mencionando os vencedores com os artigos correspondentes. 

Nada mais havendo a tratar, foi determinada a abertura de prazo recursal 
de 5 dias em face do teor das propostas e encerrada a reunião de julgamento, da 
qual  foi  assinada  a  presente  ata,  juntamente  com  o  mapa  de  apuração  de 
resultados.

Em 10 de Dezembro de 2021. 
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