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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 18 de Dezembro de 2018, às 16:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA            , reuniram-se os
membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 0396/20161, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao
Processo Licitatório nº 1734/2018, Licitação nº. 35/2018 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Contratação de empresa para construção de vestiários e módulos de arquibancada no campo de futebol no Bairro São Jorge.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO   Nr.  437/2018    (Sequência: 1)

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

JAMILE MACIEL EIRELI ME.,  MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA - ME.,   S.C. CONSTRUTORA LTDA. e   LHSS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP.

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:

- Após análise da documentação apresentada pelas licitantes, considerando os colocações do Sr. Jonatas Luz Dariva, engenheiro do
município que analisou os atestados capacidade técnica apresentados pelos licitantes e considerou os atestados apresentados pela
licitante S.C. CONSTRUTORA LTDA. em desacordo com o edital, por corresponderem a um profissional não mais vinculado a
empresa , contrariando o item 4.1.2 f) do edital. Isto posto, as Comissão resolve inabilitar a licitante S.C. CONSTRUTORA LTDA. por
ter apresentado atestado de capacidade técnica em desacordo com o edital. As demais licitantes foram consideradas habilitadas. Os
representantes presentes ficam notificados em ata da decisão e prazo recursal de cinco dias úteis para interposição de recurso.

 COMISSÃO:

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

 Marcio de Oliveira Espindola

Alexandre Teixeira Ribeiro

Gilmar José Jobim

Beatriz Vieira

Jairo Marques

Capão da Canoa,  18  de  Dezembro  de  2018

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

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Prefeito Municipal em exercício


