
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO 

LICITATÓRIO N° 155/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019  
 

Aos trinta dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros da 

Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 236/2019, para julgar o 

processo licitatório modalidade Tomada de Preços nº 007/2019,  da Prefeitura Municipal de 

Tangará, o qual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

CONSTRUÇÃO CIVIL, A QUAL FORNEÇA MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA 

(HORA/HOMEM) PARA A EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO 

BONITO, NA LINHA PEROTTO LOCALIZADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.  

A Comissão Permanente de Licitações analisou os apontamentos constantes na ata de abertura 

do processo em questão e fez as seguintes considerações: 

Quanto ao acervo de projeto, a comissão entende que o objeto é execução da ponte, sendo 

assim, o acervo de projeto não é considerado um item desclassificatório. Quanto aos acervos e 

atestados de execução, aqueles que não são de pontes e obras de arte foram desconsiderados 

para análise. Quanto ao acervo de várias pontes pequenas, foi considerado o acervo apenas da 

maior ponte apresentada, ou seja, não foi considerado o somatório de área das pontes pequenas. 

No caso da maior ponte não atingir cinquenta por cento do tamanho da ponte objeto do edital, 

sendo em área ou comprimento, o acervo foi considerado insuficiente. Quanto à exigência de 

visto do CREA-SC em certidões de registro de pessoa jurídica emitidas pelo CREA de outro 

estado, entende-se que o anexo XII é parte integrante do edital e este é um item 

desclassificatório. Quanto a não existência do objeto social referente à construção de pontes 

e/ou obras de arte, também entende-se que é um item desclassificatório. Quanto ao 

reconhecimento da assinatura por semelhança na declaração do Anexo V, o qual exigia 

reconhecimento de assinatura por verdadeiro, esta Comissão entende que é excesso de rigor e 

este não será um item desclassificatório. Diante disto, as empresas ENGEMENE 

ENGENHARIA E OBRAS EIRELI, ENGE W CONSTRUÇÕES EIRELI e BASE PRÉ-

FABRICADOS LTDA – ME foram desclassificadas por apresentarem acervo insuficiente.  A 

empresa CONSTRUTORA FAE LTDA foi desclassificada por acervo insuficiente e não possuir 

em seu ramo de atividades a construção de pontes e/ou obras de arte, estando em desacordo com 

o item 2.1 do edital de convocação. A empresa TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA apresentou certidão de registro de pessoa jurídica do CREA de outro estado sem o visto 

do CREA-SC, estando em desacordo com o item 5 do Anexo XII do edital de convocação. 

As demais empresas participantes encontram-se HABILITADAS para a segunda fase do prélio. 

Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que os recorrentes apresentem suas razões 

de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. Fica 

designada a data para abertura das propostas para o dia 19/11/2019, às 14h00min. Publique-se o 

presente resultado no site www.tangara.sc.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC 

na data de 30/10/2019. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, com a presente ata 

lida, aprovada e assinada pelos presentes.  

Tangará, 30 de Outubro de 2019. 
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Presidente da Comissão de Licitações 
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