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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para  contratação de empresa
especializada em manutenção preventiva, corretiva e pequenos reparos em estruturas, ruas públicas, redes de tubulação de esgoto e
bocas de lobo para suprir as necessidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio,
Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Saúde, Secretaria de

A pregoeira e equipe de apoio, reuniram-se juntamente com os representantes das empresas para abertura da licitação.

Este processo foi publicado em resumo no mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de

Santa Catarina e disponibilizado na integra no site: www.schroeder.sc.gov.br do Município de Schroeder/SC.

Apresentaram envelopes de habilitação e proposta comercial, bem como os documentos para credenciamento as

empresas NIVISA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. - ME, CONSTRUTORA CRA EIRELI - ME e SJS PRESTADORA DE

SERVIÇOS LTDA. - ME, devidamente protocolados no horário e data determinado no edital.  Depois de rubricados os

envelopes, bem como os documentos para o credenciamento, constatando-se que os representantes das empresas

NIVISA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. - ME e SJS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. - ME estão credenciados

para a licitação. Pois apresentaram a documentação para o credenciamento de acordo com o edital.  Constatou-se que

a empresa   CONSTRUTORA CRA EIRELI - ME não apresentou a última alteração contratual, sendo que o contrato

social apresentado é registrado na JUCESC em 18/09/2017 sob o nº. 42600354991 e na Certidão Simplificada consta

uma nova alteração contratual registrada na JUCESC em 08/03/2018 sob o nº 201889601302 este documento é

exigido no item 4.1.2, sendo assim o representante da empresa CONSTRUTORA CRA EIRELI - ME não está

credenciado, pois não cumpriu com as exigências do edital na fase do credenciamento.  Foram abertos o envelope das

propostas comerciais das empresas NIVISA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. - ME, CONSTRUTORA CRA EIRELI - ME

e SJS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. - ME  Em prosseguimento, passou-se à fase competitiva, e após

encerramento dos lances registrados resultou vencedora a empresa conforme segue ata de lances.   Constatando

vencedora a empresa SJS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. - ME, sendo aberto o envelope de habilitação da

licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à

disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa SJS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. - ME

apresentou CND Municipal vencida em 06/01/2020 este documento é exigido no edital no item 7.1.3, em se tratando

de empresa ME e de acordo com a  Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no seu artigo 43 traz que "

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta

apresente alguma restrição.  § 1º  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o

prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com

efeito de certidão negativa.  § 2º  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo,

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de

junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para

a assinatura do contrato, ou revogar a licitação". Diante do exposto foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para

apresentação de nova certidão municipal da empresa SJS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. - ME, caso contrário

será considerada inabilitada.  As empresas participantes declinam do direito de recurso ao resultado deste pregão.

Diante do exposto, encerra-se a sessão e pede-se que seja entregue cópia da ata aos participantes presentes.
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 COMISSÃO:
Schroeder,  18  de  Fevereiro  de  2020

Guilherme Sandmann Da Silva Vianna

Valderi Rocha de Camargo

Natália Kersten Brumuller

 Daniela Samulescki

Ivandra de Souza

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe da Apoio

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

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

GIZIELI  GOMES GIRARDI - ................................................................. - Representante

CELSO ROCHA DE ABREU - ................................................................. - Representante

MARLON JOSÉ FRANCA BINO - ................................................................. - Representante


