ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Licitação 068/2017
Edital de Tomada de Preços nº 011/2017
Processo Administrativo 5619/2017

Processamento licitação nº 068/2017 – Tomada de Preços nº 0011/2017 – Processo Administrativo nº 5619/2017

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 09h30 min, reuniram-se os membros da comissão permanente de
licitações, designados pela Portaria nº 0471/2017 e Portaria nº 1004/2018, para os procedimentos inerentes a licitação em epígrafe.
Recebidos, mediante protocolo, os envelopes nº 01 e nº 02. Declarado encerrado o prazo para recebimento de envelopes de documentos e
propostas. Manifestaram interesse, nesta licitação, as empresas: INSTITUTO O BARRIGA VERDE, inscrita no CNPJ sob nº
08.072.361/0001-55; OBJETIVA CONCURSOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.849.426/0001-14 e SHEILA APARECIDA WEISS
– ME, CNPJ: 26.068.753/0001-22. Não houve credenciado para nenhuma das licitantes. Ao efetuar a consulta referente as empresas
impossibilitadas de participarem em licitações no portal da Transparência Tribunal de Contas da União – CEIS, nenhuma empresa
apresentou restrição. Abertos os envelopes nº 01 – habilitação e analisados seus conteúdos verifica-se que: A EMPRESA: INSTITUTO
O BARRIGA VERDE, apresentou CRC com certidões vencidas sendo elas: Conjunta Negativa de Tributos Federais, Negativa de
Débitos Estaduais, Negativa de Débitos Municipais, Falência e Concordata, Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
não incluiu as respectivas certidões atualizadas conforme dispõe o Item 4.2, também não apresentou comprovante de registro e sua
regularidade junto ao Conselho de Classe, em nome de Daiana de Moraes e Joelma Marchiori, componentes da equipe técnica, de acordo
com o Item 4.1 2 c. restando inabilitada; A EMPRESA: OBJETIVA CONCURSOS LTDA os documentos contidos atenderam ao
requerido no edital, sendo a licitante considerada habilitada; Apresentou documento comprovando a condição de EPP. A EMPRESA
SHEILA APARECIDA WEISS: Não atendeu o Item 4.1 2 c) deixando de apresentar a o comprovante de registro e sua regularidade
junto ao Conselho de Classe, em nome de componentes da equipe técnica Anderson Kunzie, Márcia Azevedo Bastian Manfredi, Kleber
Renan de Souza Santos e Silvana Braz Wegrzynowski, restando inabilitada. Apresentou documento comprovando a condição de EPP.
Aberto o prazo para a interposição de recursos de 05 (cinco) dias úteis, até o dia 30 de janeiro de 2018. Mantidos fechados e rubricados
por todos os presentes os envelopes nº 02 das propostas. Nada mais a tratar. Procedida a leitura desta Ata, a Comissão aprova e assina.
Sessão encerrada às 15h05min.
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