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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 29 de Março de 2017, às 09:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 1866/2016, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº
46/2017, Licitação nº. 1/2017 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS, SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS) PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES, CONFORME PROJETO TECNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E
PLANILHA ORÇAMENTARIA, IDENTIFICADOS COMO ANEXO A ESTE EDITAL.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  36/2017    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

Às nove horas  e trinta minutos de março do ano de 2017 reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela

Decreto nº. 1.866/2016 de 02 de janeiro d e2017, composta pelos servidores: Egon Inácio Bieger, Sheila Inês Bieger e Jackson

Scherer, para abertura dos envelopes de habilitação do certame licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 001/2017, tipo

menor preço, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global cujo objeto é execução em regime

de empreitada global para pintura da quadra do ginásio CACILDO FROELICH, conforme projeto técnico, memorial descritivo e

planilha orçamentária. Participaram  as seguintes empresas: BORDÔ ENGENHARIA LTDA ME, devidamente representado pelo

sócio administrador, André Felipe Schlickmann, DJONATA RAFAEL WINKI ME representado pelo procurador o Sr. João Sidnei

Winki, CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA ME, sem representante na abertura dos envelopes, ASSESSORTEC PRESTAÇÕES

DE SERVIÇOS LTDA EPP, devidamente representado pelo sócio administrador o Sr. José Pedro Werlang, e CAIBI

EMPREENDIMENTOS LTDA, devidamente representado pelo procurador Sr.  Jaison Cadoná

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:

- Comissão de licitação na análise da documentação apresentada, verificou que a empresa  BORDÔ ENGENHARIA LTDA

ME , não apresentou   na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, item 5.4 do presente edital constante na letra  b) Capacitação técnico-

profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,

profissional de nível superior (Engenheiro Civil) ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de

Certidão de Acervo técnico (CAT) para execução de obra ou serviços de características semelhantes ao definido na alínea

"b" deste item, devidamente registrado no órgão (CREA. A empresa ASSESSORTEC PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA

EPP, não apresentou na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, item 5.4 do presente edital - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  a) Certidão de

Registro de Pessoa jurídica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA (Lei nº 5.194/66), em

nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta, emitida pelo CREA da

jurisdição no Estado onde está sediada a empresa. Não tendo a empresa o visto do CREA de SC, a mesma deverá

apresentar o visto no ato da assinatura do contrato, no caso de vencedora da licitação.  b) Capacitação técnico-profissional:

comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de

nível superior (Engenheiro Civil) ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Certidão de

Acervo técnico (CAT) para execução de obra ou serviços de características semelhantes ao definido na alínea "b" deste

item, devidamente registrado no órgão (CREA), motivo pelo qual esta Comissão de Licitação desclassifica as empresas

supramencionadas.   As demais empresas apresentaram toda documentação. Os envelopes de propostas não foram abertos

e foram todos acondicionados em um pacote que foi lacrado e rubricado pela Comissão e licitantes presentes. O mesmo

será guardado no cofre da do Município para serem abertos em momento oportuno, decorridos os prazos legais.
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 COMISSÃO:

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

 EGON INÁCIO BIEGER

SHEILA INÊS BIEGER

JACKSON SCHERER

ELÓI WINK

PAULO GROTH

Tunápolis,  29  de  Março  de  2017

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - AUXILIAR DE CONTABILIDADE

 - ........................................ - TÉCNICO EM CONVÊNIOS E PROJETOS

 - ........................................ - COORDENADOR DOS ESPORTES

 - ........................................ - Mecânico


