ATA TOMADA DE PREÇO N° 163/2021 PMN.
Aberto o certame as quatorze horas do dia dezenove de novembro de dois mil e vinte
e um, no auditório do Paço Municipal, com a presença da Comissão Permanente
nomeada pela Portaria nº 739 de doze de fevereiro de dois mil e vinte um para abertura
dos envelopes da Tomada de Preço nº 163/2021 PMN cujo objeto é: Tomada de preço
visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
drenagem pluvial, pavimentação com paver e sinalização viária do beco do Acácio, no
bairro São Domingos, através da Secretaria Municipal de Obras de Navegantes/SC.
Participam desta licitação a empresa NAJ Empreiteira Ltda representada por Fabrício
Vilmar Bambinetti e CR Artefatos de Cimento Ltda sem representante presente. Após
o credenciamento, foram abertos os envelopes de habilitação, onde verificou - se que
apenas a empresa NAJ Empreiteira se enquadra como ME/EPP. Todas as empresas
cumpriram com o exigido no edital. Entrou - se em contato com a empresa CR
Artefatos de Cimento para renunciar ao recurso desta fase. A empresa enviou a
renúncia via e-mail. Dando prosseguimento, abri - se os envelopes de proposta onde
a empresa CR Artefatos de Cimento apresentou proposta no valor de R$ 202.098,92
(duzentos e dois mil, noventa e oito reais e noventa e dois centavos), a empresa Naj
Empreteira apresentou proposta no valor de R$ 202.098,92 (duzentos e dois mil,
noventa e oito reais e noventa e dois centavos), tendo um empate. Conforme item 7.9
do edital que diz será assegurada, como critério inicial de desempate, preferência de
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo assim
sagra - se vencedora a empresa NAJ Empreiteira Ltda. Momento em que encerra o
certame.
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