
Rua João Goetten Sobrinho,555, 555 - Centro - Santa Cecília - SC
CEP: 89540-000  CNPJ: 85.997.237/0001-41  Telefone: (49) 3244-2032

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

TOMADA DE PREÇOS

Nº Processo:

10/2021

64/2021
23/11/2021Data Processo:

Reuniram-se no dia 10/12/2021, as 09:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA, os Membros da
Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS destinado a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  A  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS,  FORNECIMENTO  DOS  MATERIAIS  E
EQUIPAMENTOS  NECESSÁRIOS  PARA  CONSTRUÇÃO  DO  NOVO  PRÉDIO  DA  CRECHE  LUIZ  CARLOS  ELY,  ÁREA
TOTAL  CONSTRUÍDA  1.179,61M²,  CONFORME  RELAÇÃO,  QUANTITATIVOS  E  ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES  NO
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:

Aos dez dias do mês de dezembro de 2021 as 08h30min, reuniram-se nas dependências do prédio da Prefeitura de Santa
Cecília, os membros da Comissão de Licitações composta por Rubens Paulo Netto, Junior Cesar Tenute, Pedro Farias Dias.
Dando prosseguimento para proceder à abertura do processo de licitação nº 064/2021 -PMSC - TP 010/2021 - PMSC. Até o
horário  previsto  no  edital  09h00min  foram  entregues  os  envelopes  da  seguinte  empresa:  ENGEGRAU  CONSTRUÇÕES
LTDA  (CNPJ:  18.345.650/0001-34),  bem  como,  efetuou  o  credenciamento  do  representante  presente  à  sessão  conforme
relação juntada ao processo. Inicialmente foram rubricados os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta
e  a  seguir  (09h:00min)  foi  aberto  o  envelope  dos  documentos  de  habilitação,  passando  a  analise  deste.  A  comissão  de
licitações  na  análise  da  documentação  constatou  que  a  empresa  participante  atendeu  a  todas  as  exigências  do  edital.  E
empresa está enquadrada como EPP. Foi realizada consulta no site do Portal de Transparência da Controladoria-Geral da
União  a  fim  de  verificar  o  Cadastro  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  no  qual  não  foi  encontrado  nenhum
registro  com  o  CNPJ  da  empresa  participante,  conforme  consulta  anexa  na  presente  ata,  sendo  desta  forma  declarada
habilitada nessa fase do certame. O representante da empresa, renunciou ao direito de interpor recurso. Após a análise da
documentação passou a abertura do envelope da proposta. 
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Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

(ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA)

ASSIS ALI MOHAMAD

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


