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OBJETO DA LICITAÇÃO:

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obra
(material e mão de obra) de revitalização de passeios públicos na Rua Quinze de Agosto, com área total de 155 m², centro, neste
Município, em atenção ao Convênio nº 2016TR1012 - ADR - Governo do Estado de Santa Catarina.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 9/2017 (Sequência: 1)
Ao(s) 1 de Março de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA
, reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 12, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 9/2017,
Licitação nº. 1/2017 - 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:

BALBINOT CONSTRUCOES EIRELI - EPP,

MIRANDA & ZANINI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME

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:
- As Empresas "BALBINOT CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP" e "MIRANDA & ZANINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME"
protocolaram envelopes conforme disposto no edital desta Tomada de Preço. As Empresas "BALBINOT CONSTRUÇÕES
EIRELI - EPP" se fez representar pelo seu Procurador Sr. Gustavo Balbinot, "MIRANDA & ZANINI PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA - ME" pelo seu Credenciado Sr. Rudinei Zanini. Os envelopes das empresas participantes foram
protocolados de acordo com os prazos e datas previstos no edital. Atos seguintes foram rubricados os envelopes da
Documentação pela Comissão Permanente de Licitações e representantes das Empresas presentes. Em seguida foram
abertos os envelopes nº 01 - Documentação e procedida à conferência e rubrica de todos os documentos apresentados.
Constatou-se que os documentos apresentados pelas empresas participantes, atenderam ao disposto no item 5.1 e
respectivos subitens do Edital, ficando habilitadas para a fase seguinte deste processo. A Empresa "BALBINOT
CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP" apresentou a Certidão Negativa Federal vencida em data de 25.02.2017, desta forma
estipulam-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação da mesma conforme determina a Lei n. 123/2006. Os
documentos emitidos através da Internet poderão ter sua autenticidade conferida junto à web sites dos respectivos órgãos
emissores, com possibilidade de revisão deste ATO, se for o caso. Todas as empresas comprovaram a situação de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da Certidão Simplificada, conforme determina a Lei n° 123/2006.
Diante do fato das empresas participantes apresentarem formalmente o Termo de Renúncia, renunciando expressamente a
interposição de recurso para esta fase de habilitação Desta forma passa para a abertura dos envelopes nº. 02 - Propostas de
Preços
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Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

COMISSÃO:

Ipira, 1 de Março de 2017

MARILENE JANETE DA SILVA BORGES

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

Neocir Rogério de Césaro

- ........................................ - Membro

Moacir Bareta

- ........................................ - Membro

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

GUSTAVO BALBINOT

- ................................................................. - CREDENCIADO

RUDINEI ZANINI

- ................................................................. - CREDENCIADO

