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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

TOMADA DE PREÇOS

Nº Processo:

14/2021

101/2021
23/11/2021Data Processo:

Reuniram-se no dia 10/12/2021 as 09:02, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, os Membros da
Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS destinado a EXECUÇÃO OBRAS
DE  PAVIMENTAÇÃO  POLIÉDRICA  DO  FINAL  DA  RUA  BRASIL  ATÉ  A  LINHA  DEBORTOLI,  NO  MUNICÍPIO  DE  SÃO
DOMINGOS-SC, DE CONFORME PROJETOS, PLANILHAS E MEMORIAL ANEXO A ESTE EDITAL

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:

URBANIZACAO NELSON VIEIRA 27.281.305/0001-75

G2 CONSTRUTORA LTDA 13.642.005/0001-60

BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA 04.260.696/0001-46

Tendo  recebido  os  proponente  G2  CONSTRUTORA  LTDA,  URBANIZAÇÃO  NELSON  VIEIRA  LTDA  e  BRITADOR  SÃO
DOMINGOS, sendo que a empresa URBANIZAÇÃO NELSON VIEIRA LTDA, apenas deixou documentos e propostas e não
ficou na sessão, já as demais se fizeram presente, desta forma damos início com abertura da documentação que passamos
a seguinte análise:
A proponente G2 CONSTRUTORA LTDA: ao analisar a documentação da proponente percebemos a falta do registro legal
do balanço da mesma, faltando elementos importantes para a veracidade do mesmo de acordo com que solicita o edital no
item 5.9 “já exigíveis e na forma da lei”,
Já  a  proponente  URBANIZAÇÃO  NELSON  VIEIRA  LTDA,  apresentou  seu  balanço  com  registro,  mas  faltando  diversas
assinaturas, já em suas declarações fez assinatura suposta por certificado digital, porem com falta de elementos importantes
para verificar autenticidade da mesma, pois para se verificar só com o arquivo digital, para tal, sendo duvidoso. 
Já  a  proponente  BRITADOR  SÃO  DOMINGOS,  este  ao  verificar  a  documentação  não  localizamos  as  certidões  validas
emitidas  pelo  CREA  nem  para  pessoa  física  nem  para  pessoa  jurídica  de  acordo  com  que  pedia  item  53  do  edital,
documentos  em  vigência
Desta forma não nos resta em desclassificar os proponentes, e de acordo com a lei 8.666/93, Art. 48, § 3º, abrir prazo de 8
(oito) dias corridos para que os mesmos apresentem documentação que corrija as apresentadas no presente certame, sem
mais encera-se a presente sessão e ficamos no aguardo dos proponentes

MARCOS ANDRE MORSCHHEISER
MEMBRO

Paulo Jung
PRESIDENTE

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

(BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA)

ITACIR PAULO LATREILLE

(G2 CONSTRUTORA LTDA)

EMERSON GUIMARAES

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




