
ATA EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS

ENVELOPES DA HABILITAÇÃO, PROPOSTA

TÉCNICA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na

sala de reuniões desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da

Licitação nomeados pela portaria n° 004/2023, reuniram-se para procederem ao

recebimento, abertura dos documentos de habilitação, proposta técnica e julgamento

das propostas referente à TOMADA DE PREÇOS N® 001/2023, que tem por objeto a

Contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada no ramo da

construção civil, que satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução de

Obra de Engenharia no Ginásio de Esportes do Modulo Esportivo de Planalto,

situado no Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais,

conforme projeto técnico, memorial descritivo e edital. Tendo como valor máximo a

importância de R$ 279.160,49 (Duzentos e setenta e nove mil e cento e sessenta

reais e quarenta e nove centavos). Para cobertura das despesas decorrentes desta

licitação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, provenientes

das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa r Funcional prõgratfiática DestinaçãÓ de fécüfèò
01780 08.124.27.813.2701.1068 4.4.90.51.00.00.00000

no Órgão Oficial do Município (Jornal O Trombeta), edição 1647 do dia 13/01/2023,

Diário Oficial Eletrônico do Município de Planalto, edição n® 2687 do dia 12/01/2023.

Iniciada a reunião constatou-se que 02 (duas) empresas retiraram o edital, sendo

elas: CONSORA CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA. Em

seguida, procedeu-se á abertura dos envelopes n° 01 contendo documentação de

habilitação, e após analisar minuciosamente a documentação, a comissão Julgadora

declarou as empresas devidamente habilitadas, quais sejam CONSTRUTORA

POSSAMAI LTDA. A empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA não apresentou

documentos que comprovasse o cumprimento do item b, das letras n e o do item 7

da habilitação, qual seja, "Execução de piso modular esportivo indoor", sendo assim

declarada INABILITADA. Na seqüência, após as proponentes recusarem

expressamente quanto ao direito de interpor com recursos pertinente à primeira fase
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