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PROCESSONº 070/2017
TOMADA DE PREÇO 001/2017
ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, a partir das 12hOOmin,
no Plenário da Câmara de Vereadores de Marilândía/Eô, fizeram-se presentes o
Presidente da Comissão de Licitação Cleomir de Azevedo Zandominghe, e equipe de
apoio formado pelos servidores Isadora do Carmo Junca e Fernando Pereira, nomeados
pela Portaria nº. 019, de 19/01/2017 e Portaria de nº 23, de 20/02/2017para conduzir
a SESSÃO PÚBLICA de abertura dos envelopes contendo a documentação e a proposta de
preço referente à Toma de Preço 001/2017, que tem por objeto a reforma da sede da
Câmara Municipal de Marilândia. No horário indicado foi verificado que as Empresas OP
Construtora, Serralheria Tubarrão LTDA EPP, DLR Construtora LTDA ME e Tropa
Construtora L TDA ME. Iniciando a etapa de abertura dos envelopes, foi apresentado as
propostas e indicando que a empresa OP Construtora apresentou a menor proposta no
valor de R$ 14.514,41 {quatorze mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e um
centavos). A empresa OP Construtora não atendeu os requisitos do edital, sendo assim
foi desclassificada do certame., A empresa OP Construtora renunciou o direito de
interposição de recurso. A empresa Tropa Construtora L TDA ME apresentou a proposta
de R$ 14. 877,26 (quatorze mil oitocentos e setenta e sete reais-e-vinte e seisce~J.
"Iniciando a fase de abertura dos envelopes de habilitação. Foi constatado que a empresa
Tropa Construtora LTDA ME apresentou a certidão do item 5.3.5 b1 vencida, sendo esta
notificada para a regulamentação da mesma. Foi averiguada que as documentações das
empresas Serralheria Tubarrão L TDA EP e DLR Construtora L TDA ME estão em
conformidade com o edital. A empresa
rra eria Tubarrão L TDA EPP apresentou os
acervos de projeto de fiscalização e nã de ecução de obras. O representante da
empresa 'Iro a Construtora L TDA M se r tirou do local da licitação antes do
enceramento da mesma se negandoa ssina a referida ata. Nada mais havendo, foi
lavrada esta Ata.
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