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MUNICÍPIO DE CA PAVA
% —CAc~p~ ESTADO DE SAO PAULO

PROCESSO N°: 7064,2022

TOMADA DE PREÇOS N°01612022

DECISÃO

A Comissão Permanente de Licitações, reunida nesta data para exame detalhado e parecer da Tomada de
Preços PP 016/2022 — Proc~so N°. 7064/2022 decidiu o quanto segue:

RESULTADO DE INABILITACÃO

Empresas inabilitadas por nã~ atender aos ítens do edital:

RS.Engemharia Construç~ E Comércio Ltda - não atendeu ac item 2.6.14 do edital — as notas explicativas
apresentadas não foram comprovadas que fazem parte integral do oalanço e sem assinatura do contador ou
profissioral equivalente

J.S.O.Contruções Eireli, nâa atendeu ao item do edital 2.6.14 f) — nãc apresentou notas explicativas e o item 2.6.7
do edital — não apresentou a certidão municipal de débitos mobiliári~ e a certidão estadual apresentada é a de
débitos r~ inscritos eh dIvi3as e não a solicitada em edital;

Reforma MOJAF CorstruØes Ltda, não atendeu ao item 2.3 do edital — não apresentou CRC, não atendeu ao item
2.6.8 — F3TS com validade ~ancida, não atendeu ao item 26.11 — corirato social apresentado está em cópia simples,
o que fere c item 4.3.1 do eciral, não atendeu ao item 2.6.11 — não apresentou o atestado de capacidade técnica, não
atendeu item do ecital 2.6.12 c) e cl) — certidão de responsabilicade técrica apresentada está em nome de
engenheira sem vincula corr a empresa participante, não atendeu ao iteir do edital 2.6.7 - certidão estadual apresenta
é a ce ctbrtas não iracritos em dividas e não solicitada em edital • ~ão atendeu ao item do edital 2.6.14 — não
apresenb~ balanço patrimorial, não atendeu ao item do edital 2.6.15 — tio atingiu os 10% de capital social mínimo,
não atenoeu ao item do ed:tal 2.7 — não apresentou garantia de pmposta e não apresentou nenhum dos anexos
obrigatórios

Construtora Devini Ltda, nãc atendeu ao item do edital 2.6.14 — não apresentou notas explicativas

RESULTADO DE HABILITPCÃO

Empresas ~iIitadas por ate’rierem integralmente aos itens do edital:

RM & Moloon Construtora ...tda ME

Peneira e Patriota engenharia e construções Ltda

Consitec engenharia e tecnologia Ltda

Construtora EABM S~ampos Elreli

Comissão Permanente de Li:~ações, aos 13 de Outubro de 2022.

Victória Egidic os Miranda Luciana Anselmo Rodrigues
Membro Membro

a.
Mariana o Santos Gáa
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