
ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO         CNPJ:Avenida Tancredo Neves, 337C.E.P.: 01.612.847/0001-9089983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC
TOMADA DE PREÇOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  3/2020 - TP 18/202031/01/2020Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 19 de Fevereiro de 2020, às 08:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO         , reuniram-se osmembros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 01/2020, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao ProcessoLicitatório nº 18/2020, Licitação nº. 3/2020 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.
A PRESENTE LICITAÇÃO VISA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO BARRACÃO (DEPÓSITO) AO LADO DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NA AV. TANCREDO NEVES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO,ORÇAMENTO E DEMAIS  CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  8/2020    (Sequência: 1)Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:
Aos 26 (vinte e seis) dias od mes de fevereiro de 2020, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha doProgresso - SC, reuniram-se a presidente da comissão de licitações: Elenice E. Porsch, bem como a equipe de apoio, paraabertura e julgamento do PL 18-2020, TP 03-2020. Dada aberta a sessão publica, compareceu um licitante e já havia sidorecebido pela Comisssão outros envelopes de interessados no certame. Tendo então a seguinte participação: NATIVAPROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, QUE ENTREGOU OS ENVELOPES, não estando presente nenhum representanteda empresa e também a empresa: CONSTRUTORA SALINI LTDA,  representada pelo Sr. Elias Salini, que se fez presenteneste ato. Iniciados os trabalhos a pressidnete teceu alguns comentarios osbre o andamento do processo, sanado dúvidas dospresentes. Desta forma passou-se os envelopes para que todos possam fazer a conferência dos lacres e assinar os fechos.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda adocumentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:- Na sequência foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação dos licitantes, conforme solicitado noinstrumento convocatório, sendo assim, ficam habilitadas a empresa: NATIVA CONSTRUÇÃO EIRELI LTDA e também aempresa: CONSTRUTORA SALINI LTDA, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação da certidão do eproc,pois apresentou somente o pedido da mesma, que consta na documentação anexada ao processo. Fica desde já marcadopara o dia 05 de março de 2020, as 8:00 horas na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha doProgresso - SC. Sendo assim, encerramos a presente sessão pública, lavrando a presente ata que vai assinada pelospresentes.

 COMISSÃO:Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. ELENICE ELECIR PORSCHELENICE ELECIR PORSCHMARGARETE ROSA ALVESERONI ALLEBRANDTMARCIANE ELENI PINNOSOLANGE BRAGAJULIANA DAL MAGOANGELICA APARECIDA GARMATZLUANA CAROLINE STEIN HUPPES
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