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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS

TOMADA DE PREÇOS
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Reuniram-se  no  dia  29/04/2021  as  09:00,  no(a)  PREFEITURA  MUNICIPAL  ENTRE  RIOS,  os  Membros  da
Comissão  de  Licitação  com  o  objetivo  de  licitação  na  modalidade  TOMADA  DE  PREÇOS  destinado  a  OBRA
PAVIMENTAÇÃO  COM  PEDRAS  IRREGULARES  NO  INTERIOR  DO  MUNICIPIO  DE  ENTRE  RIOS,  DE  ACORDO  COM
PROJETOS E DEMAIS PEÇAS QUE O COMPOEM, OPERAÇÃO CAIXA Nº 1073.460-82

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 1/2021

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por
ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:
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Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI 02.060.841/0001-10

Dando início ao certame em sessão pública, no endereço, Rua Pergentino Alberici, n152, Centro de Entre Rios –SC, cede
da  administração  municipal,  sala  de  licitações,  recebendo  os  envelopes  das  proponentes:  ALCEMIR  FRANCISCO
NADALETI  EIRELI,  TRANSPORTES  SÃO  MARCOS  LTDA  EPP,  SOBRADINHO  INCORPORADORA  E  CONSTRUTORA
EIRELLI ME e IPSUM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELLI ME; sendo que destas apenas as proponentes:  ALCEMIR
FRANCISCO NADALETI EIRELI e TRANSPORTES SÃO MARCOS LTDA EPP, estavam com representantes presentes e
habilitados  para  se  pronunciar  pelas  mesmas,  as  outras  apenas  protocolaram  seus  envelopes  de  documentação  e
propostas,  estando todos  os  envelopes  devidamente  protocolados  e  lacrados,  estando tudo  de  acordo  com o  certame se
procedeu com a  abertura  dos  envelopes  de  habilitação  assim sendo constatado que:
A  proponente  ALCEMIR  FRANCISCO  NADALETI  EIRELI,  em  análise  da  documentação  o  mesmo  apresentou  na  sua
documentação  declaração  da  pedreira,  condizendo  que  o  edital  no  item 3.1.12,  qual  solicita  que  o  proponente  apresente
documentação referente a legalidade da pedreira e que a mesma esteja licenciada quanto aos órgãos fiscalizadores, o que a
proponente não apresentou, também em verificação a sua documentação quanto as suas atividades permitidas pela receita
federal, conselho regional de engenharia – CREA e Junta comercial do estado, não consta pavimentações de vias ou ruas,
tão só mente construção de edifícios o que não é o objeto deste certame, ficando por conta da exigência do edital item 2.1,
desta forma fica Inabilitada, porem o caso requer que a proponente apresente moção/recurso de justificativa;
A proponente  TRANSPORTES SÃO MARCOS LTDA EPP,  em análise  da documentação da proponente  verificou o  único
caso  em que  o  contrato  social  se  apresenta  na  oitava  alteração  e  na  certidão  do  CREA encontra-se  na  sétima alteração
contratual,  na  análise  do  objeto  e  do  responsável  técnico  não  houve  alteração  significativa,  deste  modo  a  mesma  fica
Inabilitada  porem  o  caso  requer  que  a  proponente  apresente  moção/recurso  de  justificativa;
A  proponente  SOBRADINHO  INCORPORADORA  E  CONSTRUTORA  EIRELLI  ME,  em  análise  da  documentação  da
proponente  verificou  que  a  mesma  apresentou  documentação  de  acordo  com  o  que  solicitava  o  edital  sendo  assim
habilitada,  porem  o  caso  requer  que  a  proponente  apresente  moção/recurso  de  justificativa;
A proponente IPSUM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELLI ME, em análise da documentação o mesmo não apresentou
na  sua  documentação  condizendo  que  o  edital  no  item  3.1.12,  qual  solicita  que  o  proponente  apresente  documentação
referente a legalidade da pedreira e que a mesma esteja licenciada quanto aos órgãos fiscalizadores, de onde vira a pedra
para uso na execução da obra de pavimentação, de conforme sendo um item necessário e obrigado pelo edital, desta forma
fica Inabilitada, porem o caso requer que a proponente apresente moção/recurso de justificativa;
Sendo que tínhamos para o momento abre se prazo de recurso para 3 (três) dias uteis podendo ser prorrogado a pedido dos
proponentes de forma justificada, sem mais encera a sessão e aguarda a apresentação das Razões e Contrarrazões.

CARLOS ALEXANDRE LISE
PRESIDENTE

CRISTIANO MORESCO
SECRETARIO

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

(ALCEMIR FRANCISCO NADALETI EIRELI)

JORGE LINO BARRETO

(TRANSPORTES SAO MARCOS LTDA)

EMERSON JOSE CASAROTTO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:


