
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANA 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO 

AT A DE TOMADA DE PRECO 008/2021 

I - OBJETO: Contratacao de empresa do ramo, especializada da Construcao Civil, 
elaborados na Modalidade Tomada de Preco, na forma (GLOBAL), para futuras e 
parcelada prestacao de services de Pintura em espacos e predios publicos em todos os 
Departamentos do Municfpio de Conselheiro Mairinck-Parana, Conforme Termo de 
Referenda e Especificacoes T ecnlcas. 

• (/ 

Ao 05 dia do mes de novembro do anode 2021, as 08:30, sob presldencia do Senhor llton 

Inacio e membros os Senhores, Marcinio Messias, Florivaldo Petrini, Sidnei Domingos 
Ferreira, Elsie de Souza Santos Membro da Comissao Permanente de l.icitacao Portaria 

004/2021, reuniram-se a Cornissao de Licitacao designada pela Portaria n° 004/2021 para 
proceder o recebimento dos envelopes n° 1, 2 entregue pela proponente interessada na 

execucao do objeto da TOMADA DE PRE<;O n° 008/2021. Aberta a sessao pelo Senhor 

presidente, apresentaram-se como proponente: concorrendo ao objeto a empress: T & G 

CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 41.041.786/0001-72 Rua das Hortensias Taguaf SP, 
valido ressaltar que a interessada no certame nao enviou representante na abertura da 
licitacao. 

A sessao foi aberta, com a finalidade de serrem analisadas propostas de habilitacao e 

precos relativos a ticitacao aberta na modalidade TOMADA DE PRE<;O NQ 008/2011 e 

destinada a Contratacao de empresa do ramo, especializada da Construcao Civil, 
elaborados na Modalidade Tomada de Preco, na forma (GLOBAL), para futuras e 

parcelada prestacao de services de Pintura em espacos e predios publicos em todos os 

Departamentos do Municfpio de Conselheiro Mairlnck-Parana, Conforme Termo de 

Referenda e Especificac;5es Tecnicas, verificando-se todos protocolos de recebimento de 

proposta da empresa participante. Na sequencia, verificou-se a existencia de envelope de 

habilitacao da seguinte Empresa: T & G CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 

41.041.786/0001-72 Rua das Hortensias Taguaf SP, a empresa acima relacionada 

atendeu as exigencias do Edital quando a fase de habllitacao, estando apitas para a fase 

de proposta de precos ou seja averiquacao conforme a lei 8.666/93. Dando 

prosseguimento, passou-se a abertura dos envelope contendo os documento de proposta 
de preco colocando-os a disposicao dos presentes os documentos nele contidos para 
exame onde participou, efetivamente, do certame a empresa: T & G CONSTRUTORA 

EIRELI, CNPJ: 41.041.786/0001-72, Sra. Marina Luiza Carbonera CPF: 406.885.158-19, RG 

474411072 Rua das Hortenslas aguaf SP com o valor: R$ 277.339,01 



O senhor presidente e equipe de licitacao, analisaram as propostas de precos 

constatando-se o seguinte resultado como a empresa vencedora: T & G CONSTRUTORA 

EIRELI, CNPJ: 41.041.786/0001-72 Rua das Hortensias Taguai SP, com o valor: R$ 

277.339,01, a empresa manifestou se manifestou por escrito no sentido de nao haver 

interesse em recorrer as fases finalizadas e as decisoes do senhor Presidente e da equipe 

de apoio; ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e nao havendo interposicao de 

recurso, foi encerrada a sessao, sendo presente ata vai rubricada e assinada pelo senhor 
•\" 

PRESIDENTE, pelos Membros da Equipe de Apoio. 1 
�� 

� .... �·�/ 
. A �,.._,v ,/ ""'� � . ----11- to_n_A_p_a-re_c_i_d_o_ l_n_ ac_i __ o,___�l>"""'�;,.._� 

Presidente da Comlssao Permanente de �citaz �ao Portarla 004/2021 

I -OAf:!t - 
Marcinio Messias ,/ 

Secretario da Comissao Permanente de icita�ao Portaria 004/2021 

Membro da Comissa 

Elsie de Souza Santos 
Membro da Comissao Permanente de t.lcltacao Portaria 004/2021 

NAO ASS/NOU A ATA POIS PROTOCLOU OS ENVELOPES E NAO COMPARACEU NA ABERTURA 

T & G CONSTRUTORA EIRELI 
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