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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 19 de Novembro de 2019, às 08:15 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI                , reuniram-se os
membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 261/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo
Licitatório nº 44/2019, Licitação nº. 13/2019 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Contratação de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para a execução em regime de empreitada global,
com fornecimento de material e mão de obra, necessários à Execução da Obra de Construção da Academia de Saúde, com área total
de 75,15m2, a ser construída na Rua Cristiano Wandscheer, Bairro Uruguai, Cidade e Município de Mondaí/SC, conforme proposta nº
11386.9030001/18-001, habilitada  pela Portaria nº 4.059 de 18/12/2018, da União Federal / Ministério da Saúde (...).

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  30/2019    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

CONSTRUTORA SBEGHEN EIRELI   MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA  FABRICA E PRESTADORA DE SERVIÇOS

RIQUEZA LTDA.

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 nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações,

reuniram-se os membros designados pela Portaria nº. 261/2019 para sessão pública para abertura e análise do envelope nº

01 - da Documentação referente ao Processo de TP nº 013/2019, presididos pelo Sr. Fábio Júnior Blank. Cujo objeto é a

contratação de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para a execução em regime de

empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, necessários à Execução da Obra de Construção da

Academia de Saúde, com área total de 75,15m2 , a ser construída na Rua Cristiano Wandscheer, Bairro Uruguai, Cidade e

Município de Mondaí/SC, conforme proposta nº 11386.9030001/18-001, habilitada pela Portaria nº 4.059 de 18/12/2018,

da União Federal / Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde/FNS para o Fundo Municipal de

Mondaí e, de acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais especificações constantes no

Anexo I, que fazem parte do presente Edital. Por determinação do presidente da CPL, abriu-se o envelope das empresas

que protocolaram a documentação: A empresa CONSTRUTORA SBEGHEN EIRELI com CNPJ: 12.533.601/0001-49,

empresa MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA com CNPJ: 20.666.744/0001-57 e a empresa FÁBRICA E PRESTADORA

DE SERVIÇOS RIQUEZA LTDA com CNPJ: 11.230.423/0001-14, pelo qual constatou-se o que segue: Apresentaram toda a

documentação exigida e também na forma e requisitos do presente certame, MODELAR EMPREENDIMENTOS LTDA e

FÁBRICA E PRESTADORA DE SERVIÇOS RIQUEZA LTDA, habilitando as para a próxima fase do certame. Considerando

a não apresentação do Certificado de Registro Cadastral por parte da empresa CONSTRUTORA SBEGHEN EIRELI,

conforme item 4.1.1 do edital, a mesma foi inabilitada para a próxima fase do certame. Para tanto, abre-se o prazo de 5

(cinco) dias uteis para recurso. Sendo a sessão suspensa, com sua reabertura no dia 26 (vinte e seis) de novembro de 2019

as 08:00 (horas) horas. Nada mais havendo encerra-se a sessão pública de análise da documentação da qual lavra-se a

presente ata que vai assinada por todos os presentes.



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI                

CNPJ:

RUA CRISTIANO WANDSCHEER, 27

C.E.P.:

11.386.903/0001-79

89893-000 - Mondaí - SC

TOMADA DE PREÇO

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  13/2019 - TP

44/2019

44/2019

29/10/2019

Folha:  2/2

 COMISSÃO:

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

 FÁBIO JUNIOR BLANK

DÉCIO JOSÉ MACHRY

IVALINO DE OLIVEIRA

Mondaí,  19  de  Novembro  de  2019

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

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - SUPLENTE

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

VOLNEI KIST - ................................................................. - Representante

ANDRE WINTER - ................................................................. - Representante

- ................................................................. - Representante


