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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 3 de Outubro de 2022, às 08:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME         , reuniram-se os
membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 666/2022, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo
Licitatório nº 15/2022, Licitação nº. 2/2022 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa para a execução em regime de
empreitada por preço global por item, com fornecimento de material e mão de obra necessária para a pintura do Ginásio da Escola
Elizabeth Ramminger, pintura do Ginásio da Escola de Linha Taipas, e reforma dos banheiros do Ginásio da Escola Elizabeth
Ramminger, com recursos provenientes do processo SCC 17144/2021, mediante portaria SEF nº 384, de 21 de setembro de 2021,

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  6/2022    (Sequência: 1)

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

CAPOANI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, MICHEL CACADOR.                                                .

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 três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Comissão Permanente de

Licitações, reuniram-se os membros designados pela Portaria nº. 666/2022 para sessão pública para abertura e análise do

envelope nº. 01 - De Documentação referente ao Processo de TP nº. 002/2022, presidido pelo Sr. Marcos Felipe da Silva.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa para a execução em

regime de empreitada por preço global por item, com fornecimento de material e mão de obra necessária para a pintura do

Ginásio da Escola Elizabeth Ramminger, pintura do Ginásio da Escola de Linha Taipas, e reforma dos banheiros do

Ginásio da Escola Elizabeth Ramminger, com recursos provenientes do processo SCC 17144/2021, mediante portaria SEF

nº 384, de 21 de setembro de 2021, modo transferência especial voluntária (portaria SEF número 321/2021), do Estado de

Santa Catarina/Secretaria de Estado da Educação, conforme Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento, plantas, e

demais exigências estabelecidas no Edital  Por determinação do presidente da CPL, abriu-se os envelopes das empresas

que protocolaram a documentação, CAPOANI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.230.423/0001-14,   DIONES

BUTZKE 05662115990, CNPj:38.948.114/0001-30, ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA, CNPJ: 12.572.403/0001-94,

MICHEL CACADOR, CNPJ:   43.235.120/0001-80, ZELAR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 27.856.626/0001-50.   Constatou-

se o que segue: As empresas participantes apresentaram toda a documentação de habilitação conforme exigido no edital,

ficando todas habilitadas para a próxima fase do processo.  Considerando a ausência dos representantes das empresas

DIONES BUTZKE 05662115990, ELETRO LIGHT PROVENCE LTDA, e ZELAR CONSTRUTORA LTDA, concede-se o prazo

de cinco dias úteis para apresentação de recursos, conforme item 12.1 do edital. Fica marcada a data de 11 de outubro de

2022 as 08:30 (oito horas e trinta minutos) horas para a abertura do envelope das propostas.  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.

Qualquer nova comunicação será publicada no site da licitação e informado os interessados.
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 COMISSÃO:

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

 MARCOS FELIPE DA SILVA

Membro da Comissao 2

Membro da Comissao 3

Membro da Comissao 4

Membro da Comissao 5

Membro da Comissao 6

Membro da Comissao 7

Membro da Comissao 8

Mondaí,  3  de  Outubro  de  2022

 - ........................................ -

 - ........................................ -

 - ........................................ -

 - ........................................ -

 - ........................................ -

 - ........................................ -

 - ........................................ -

 - ........................................ -

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

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

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

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

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

MICHEL CACADOR - ................................................................. - Representante


