ATA Nº 01 – TOMADA DE PREÇOS 004/2019
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede da
Prefeitura Municipal de Taquari, na sala da Comissão Permanente de Licitações, presentes os
membros da Comissão, nomeada pela Portaria n° 084/2019, MARIA ISABEL PRECHT E
SOUZA, Presidente, VIVIAN DA SILVA RIBEIRO e ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA,
membros, auxiliadas na avaliação da qualificação técnica, pelo Sr. Sérgio Vinicius Noschang,
Coordenador de Planejamento e Obras Públicas, foi aberta a Tomada de Preços número zero
quatro barra dois mil e dezenove, que tem como objeto a contratação de empresa, pelo regime
de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para reforma e modernização do
Ginásio de Esportes José Fritz Machado, neste município, conforme memorial descritivo, planilha
orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos, anexos ao edital e que passam a fazer parte
integrante do mesmo. No momento da abertura da sessão houve a participação do seguinte
licitante: RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI, sem representante presente.
Pela Comissão Permanente de Licitações foi procedida a abertura e julgamento do envelope
no. 01 (documentação) da empresa acima identificada. Após análise do Certificado de
Registro Cadastral e documentos anexos ao mesmo, contatou-se que a empresa, que declarou
estar concorrendo ao item I.1.2, foi considerada inabilitada pela Comissão de Cadastramento,
em razão de não atender a Qualificação Técnica exigida no item II.1.3, letra “e”, do edital.
Registra-se que a empresa anexou ao CRC apenas o instrumento de procuração. Dessa forma,
a Comissão Permanente de Licitações ratifica a decisão da Comissão de Cadastramento que
julgou a empresa RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI inabilitada, pelos
fundamentos expostos no CRC, declarando o presente certame fracassado. Nada mais
havendo, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada sem
ressalvas, foi assinada pelos presentes.

