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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 8 de Abril de 2019, às 08:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE               , reuniram-se os membros da

Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 004/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº

33/2019, Licitação nº. 4/2019 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E A MÃO DE OBRA

PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E PASSEIOS PÚBLICOS, EM TRECHOS DAS RUAS GASTÃO BENETTI E QUERINO

SCARAVONATTI, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N° 873228/2018 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, COM

ÁREA TOTAL DE 2.195M² DE PAVIMENTAÇÃO.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  39/2019    (Sequência: 1)

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:

-

Aos 08 dias do mês de abril de 2019, às 08h30min reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, sob a

Presidência de Rodrigo Andrei Gaidxinski e as empresas que enviaram a documentação: JONAS TARIGA ME e

VANDERLEI PERIN ME, para abertura e análise da documentação referente à TP 04/2018. Realizada a abertura e

conferência dos documentos de habilitação, verificou-se que a empresa VANERLEI PERIN ME apresentou a documentação

em conformidade com o exigido no edital. A empresa JONAS TARIGA ME apresentou atestado de capacidade técnica de

uma obra de pavimentação de passeio público, com piso intertravado de concreto (tipo Paver), de 325,71m², o que não

atende a exigência de Qualificação Técnica prevista no item 6.1.4 do edital por não ser compatível em características e em

quantidades com o objeto do presente processo licitatório. Ainda, apresentou o cálculo dos coeficientes contábeis, exigidos

no item 6.1.3 do edital, com valores referentes ao ano contábil de 2018, porém o balancete e balanço patrimonial

apresentados são do ano contábil de 2017, sendo que os valores coletados nestes documento não conferem com os

utilizados no cálculo dos índices liquidez corrente, liquidez geral e endividamento total. Desta forma, pela análise supra, a

comissão de licitações declara habilitada a empresa VANDERLEI PERIN ME, e desabilitada a empresa JONAS TARIGA

ME.  Devido à ausência do representante da empresa JONAS TARIGA ME na sessão, por este não declarar renúncia do

direito de recorrer da decisão da comissão de licitações, concede-se o prazo de cinco dias úteis para que, se desejar,

apresente recurso.  Nada mais havendo a declarar na sessão a ata foi lavrada e assinada pela presidente da comissão de

licitação e equipe de apoio.

 COMISSÃO:

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

 RODRIGO ANDREI GAIDXINSKI

JANAINA ZARBIELLI TONIETTO

PAULA ANDREA STRINGHINI

EDISON SCARAVONATTO

GRACIELE LUCIA BAGNARA

ELISANDRA DEMOSSI PREVIDI

JUSSEMIR PERDESSETI

Bandeirante,  8  de  Abril  de  2019

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

 - ........................................ - MEMBRO DA COMISSÃO

 - ........................................ - MEMBRO DA COMISSÃO

 - ........................................ - MEMBRO DA COMISSÃO

 - ........................................ - MEMBRO DA COMISSÃO

 - ........................................ - MEMBRO DA COMISSÃO

 - ........................................ - MEMBRO DA COMISSÃO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

VANDERLEI PERIN - ................................................................. - Representante


