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ATA Nº 068/2017 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES E PROPOSTAS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1013/2017  

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 002/2017 

 

As 8:00horas do dia 26/07/17, na dependência da Prefeitura Mun. de Modelo, reuniu-se a Comissão de Licitação 

designada pela Portaria nº 240/2016 do Senhor Prefeito Municipal para recebimento dos envelopes, abertura e julgamento 

das habilitações, conforme segue abaixo: 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO NAS RUAS DO 

COMÉRCIO E DUQUE DE CAXIAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES INTEGRANTES DO EDITAL. 

 

Aquisição dos seguintes itens: 

 

Descrição do Item Quantidade 

EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADA - 

RUA DO COMÉRCIO TRECHO I E II, RUA DUQUE 

DE CAXIAS TRECHO I, II, III E IV - ÁREA TOTAL 

3.056,46 M² 

1,00 

 

Aberta a sessão pelo Presidente da Comissão, foram recebidos os envelopes das seguintes empresas: 

 

MARTEPLAN TERRAPLENAGENS E SERVIÇOS LTDA 

LIGHT NIGHT MATERIAIS ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO LTDA 

 

Os envelopes foram recebidos até o horário estabelecido no edital, às 08:15 horas. A empresa JM GATO 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP entregou os envelopes de documentação e habilitação no dia 25 de 

julho de 2017, e não teve representante para acompanhar a sessão. A abertura dos envelopes de habilitação ocorreu a partir 

das 08:30 horas, do dia 26 de julho de 2017, de acordo com o previsto no ato convocatório. O primeiro envelope aberto foi 

da empresa MARTEPLAN TERRAPLENAGENS E SERVIÇOS LTDA, sendo HABILITADA por atender a todos os 

requisitos exigidos no edital. O seguindo envelope aberto foi da empresa JM GATO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA EPP, sendo INABILITADA que não apresentou os documentos exigidos no edital, nos itens 

“6.1.8 - Capacitação técnico-operacional: Atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado no conselho profissional competente ou Certidão de Acervo Técnico (CAT), onde fique 

comprovado que a licitante (pessoa jurídica) executou, a qualquer tempo e de modo satisfatório, obras ou serviços similares, 

totalizando 1.000 m² (um mil metros quadrados).” “6.1.9 - Capacitação técnico-profissional: Comprovação da licitante de 

possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional de nível superior legalmente habilitado, 

detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo conselho profissional competente, comprovando a sua 

responsabilidade técnica na execução de obras ou serviços de características semelhantes ao objeto deste Edital.” “6.1.10 - 

Certidão de registro de pessoa física emitida pelo conselho profissional competente da jurisdição do domicilio do 

profissional responsável técnico da licitante, detentor da CAT apresentado em atendimento ao subitem 6.1.9, com validade 

na data de recebimento dos documentos de habilitação.” O terceiro envelope aberto foi da empresa LIGHT NIGHT 

MATERIAIS ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO LTDA, sendo esta, INABILITADA por não apresentar o exigido no edital 

no item “6.1.14 - Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, dentro do prazo de validade prevista na própria certidão/concordata.”  

Findo os trabalhos de julgamento das habilitações, o Presidente da Comissão indagou os presentes quanto a 

manifestação de possíveis recursos das decisões de habilitação e inabilitação, e estes abdicaram de qualquer intenção de 

recurso, sendo assim, deliberaram os presentes, concordando que o envelope nº 2 – proposta de preços, seja aberta, em ato 

contínuo, na mesma sessão. Desta forma, o presidente da Comissão suspendeu a sessão por 10 minutos, marcando a 

abertura do envelope da proposta de preços para às 10:30 horas. 

No horário informado acima, foi aberto o envelope da proposta de preço da empresa HABILITADA, 

MARTEPLAN TERRAPLENAGENS E SERVIÇOS LTDA, sendo que esta apresentou conforme exigido no item 7 e 

seguintes do edital, com o valor global de R$ 254.126,07 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e sete 

centavos). 

Em seguida, a proposta foi rubricada pelos presentes, e o Presidente da Comissão indagou novamente os presentes 

quanto a manifestação de possíveis recursos das decisões desta comissão que julgou e aceitou a proposta, sendo que os 
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representantes das empresas presentes concordaram com as decisões da Comissão de Licitações, abdicando do possíveis 

recursos. 

Ato contínuo, o presidente da Comissão agradeceu aos presentes, por terem apresentado seu interesse no objeto 

licitado, e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos 

representantes das empresas presente e membros da Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

______________________              _______________________                             _______________________  

       Eder Schlosser da Silva                    Micheli Luana Utzig                  Francieli Pavalicini 

    Presidente da C.P.L.             Secretária     Suplente 

 

 

 

De Acordo: 

 

 

___________________________             ___________________________             ____________________________  

 

 

 

 

 


