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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

TOMADA DE PREÇOS

Nº Processo:

9/2021

103/2021
01/07/2021Data Processo:

Reuniram-se  no  dia  22/07/2021  as  14:39,  no(a)  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  TANGARÁ,  os  Membros  da
Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS destinado a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS  E  MÃO  DE  OBRA  PARA  EXECUÇÃO  DE
SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 1/2021

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:
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Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

CONSTRUTORA MODULAR EIRELI 38.730.403/0001-69

CONSTRUTORA KIRK DOUGLAS LTDA 39.323.145/0001-69

Esta  Comissão  constatou  que  a  empresa  CONSTRUTORA  KIRK  DOUGLAS  LTDA não  apresentou  as  documentações
exigidas nos itens 4.2.3.2 e 4.2.3.5 do edital de convocação, sendo inabilitada. As demais empresas participantes estavam
de acordo com o edital,  sendo habilitadas para a segunda fase do prélio.  Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis
para que os recorrentes presentes e não presentes apresentem suas razões de recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente. Fica designada a data para abertura das propostas para o dia 10/08/2021, às 14h00min. Publique-se o presente
resultado  no  site  www.tangara.sc.gov.br  e  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  DOM/SC  na  data  de  22/07/2021.  Nada  mais
havendo  a  tratar,  encerra-se  a  reunião,  com  a  presente  ata  lida,  aprovada  e  assinada  pelos  presentes.

CRISTIANE PICCININ
PRESIDENTE

DAIANE NEIS ALVES DOS SANTOS
MEMBRO

LARISSA VENDRUSCOLO
MEMBRO

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


