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ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N' 013/2019 PROCEDIMENTO
LICITATOR[O N'170/20]9

No trigésimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, no Departamento de

Licitações e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus

integrantes ao final assinados, para leitura do parecer do Arquiteto e Diretor da Secretaria de Turismo e

Cultura quanto às propostas de preços apresentada pelas licitantes participantes e deliberação sobre

classificação. Feitas as análises verificou-se que a empresa RENOVO CONSTRUÇÃO LTDA -EPP atendeu

às disposições contidas no Edital. No tocante à empresa TETO CONSTRUTORA S/A, constatou-se não ter

cumprido às exigências relativas aos valores Lmitários e totais que deveriam ser iguais ou menores aos de

referência nos seguintes itens: 1.4.1, 1.4.2 e 1.9.7, enquanto o item 2.2.1 encontra-se abaixo do valor de

referência com desconto superior ao estabelecido. Nesse sentido e lastreado no acima exposto, esta Comissão

resolve unanimemente DESCLASSIFICAR a empresa TETO CONSTRUTORA S/A

(CNPJ:13.034.156/0001-35) e CLASSIFICAR em primeiro lugar e vencedora a empresa RENOVO

CONSTRUÇÃO LTDA -EPP (CNPJ:50.580.521/0001-33). O Senhor Presidente pede para que o

Departamento de Licitações e Contratos publique esta decisão na fomla da lei, ficando aberto o prazo reculsal

nos termos do art. 1 09, 1 alínea "a" da lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis, com relação a este julgamento,

começando a correr este prazo a partir do dia 05/08/2019, primeiro dia útil subsequente à data da última

publicação. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, esta foi

achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada

pelos membros da Comissão.
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