SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
EXECUTIVO
PARECER TÉCNICO
Ref.: Parecer acerca da análise técnica da documentação apresentada pelas Licitantes na
Tomada de Preços nº 006/2022 – Análise da Proposta de Preço.
Processo Licitatório: TP 006/2022
Objeto: Contratação de empresa para construção de um campo de futebol no
bairro Norberto Fernandes no município de Itagimirim.
Este parecer foi elaborado após solicitação da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Itagimirim no intuito de orientá-la, diante dos aspectos técnicos,
quanto a classificação das propostas de preço apresentada pela empresa licitante no
âmbito da Tomada de Preço nº 006/2022, verificando o seu atendimento às exigências
editalícias bem como os critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento
Convocatório garantindo a exequibilidade das mesmas.
Para possibilitar tal análise a Comissão Permanente de Licitação encaminhou o
Instrumento Convocatório (Edital) e a ata da respectiva etapa do processo licitatório
bem como a documentação apresentada pela empresa CONTRUTORA STS LTDA,
CNPJ: 05.294.691/0001-05, única empresa habilitada pela COPEL para
prosseguimento no certame.
Desta forma, diante do exposto acima e limitado às informações que foram apresentadas
pela empresa Licitante em sua proposta, constato que a mesma é exequível e atende aos
critérios de aceitabilidade exigidos no Instrumento Convocatório.
CONCLUSÃO: Diante do exposto e relatado acima, após análise técnica da proposta
de preços da licitante CONTRUTORA STS LTDA, CNPJ: 05.294.691/0001-05,
verificando o seu atendimento às exigências editalícias e aos critérios de aceitabilidade
previstos no Instrumento Convocatório da Tomada de Preços nº 006/2022, oriento que
a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Itagimirim proceda
com a: Classificação da proposta da empresa CONTRUTORA STS LTDA, CNPJ:
05.294.691/0001-05.
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