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OBJETO DA LICITAÇÃO:
Contratação de empresa de engnharia para a elaboração de projeto executivo de implantação de Ponte em Concreto sobre o Rio
Tijucas, no municipio de Major Gercino/SC, mediante os termos e condições estabelecidos no edital e em seus anexos.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 9/2022

(Sequência: 1)

Ao(s) 24 de Maio de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO
, reuniram-se os membros
da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 06/2022, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº
28/2022, Licitação nº. 28/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.
Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

Três empresas entregaram os envelopes de habilitação e proposta de forma tempestiva. São elas:
Van Derveld & Cia Ltda,
inscrita no CNPJ sob o n. 13.313.380/0001-66 JB Projetos e engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 22.665.064-44
Engemost Serviços de Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 32.854.775/0001-10
A empresa Engemost Serviços de
Engenharia
Ltda
não
se
fez
presente
na
sessão
pública.
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:
- Aberta a sessão na data e horário designados no instrumento convocatório, a Comissão Municipal de Licitações constatou
haver três propostas entregues de forma tempestiva. Dado início a fase de credenciamento, apenas duas empresas se
credenciaram. São elas: Van Derveld & Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 13.313.380/0001-66 e empresa JB Projetos e
engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 22.665.064-44. Ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes com os
documentos de habilitação das propostas encaminhadas. A documentação foi analisada pelas licitantes credenciadas, bem
como pela comissão de licitação do Município de Major Gercino-SC, que proferiu a seguinte decisão:
Van Derveld & Cia
Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 13.313.380/0001-66: pendência: CND federal com data de validade vencida; JB Projetos e
engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 22.665.064-44: Habilitato Engemost Serviços de Engenharia Ltda, inscrita no
CNPJ sob o n. 32.854.775/0001-10: Habilitado
Diante da restrição da comprovação da regularidade fiscal da empresa
Van Derveld & Cia Ltda, bem como pelo fato da referida licitante ser ME/EPP, fica suspenso o presente certame,
concedendo-se o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para que a empresa Van Derveld & Cia Ltda apresente o referido
documento em conformidade com o que exige o item 8.2.b do instrumento convocatório, conforme artigo 43, §1º, da Lei
Complementar n. 123/2006.
Fica designada a data de 01/06/2022, às 09:00, para reabertura para dar seguimento ao
certame.
Todos os presentes ficaram cientes do teor da presente ata, bem como da nova data designada.
Sem mais,
encerrou-se
a
presente
sessão.
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Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.
Major Gercino, 24 de Maio de 2022
COMISSÃO:
GABRIELA ZUNINO

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

REGINA PETRY

- ........................................ - membro

ROSELI ALVES KAMMERS

- ........................................ - membro

