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ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 042/2019 NA MODALIDADE TOMADA DE 

PREÇOS 005/2019 

Às oito horas e trinta minutos  do dia nove de maio  do ano de dois mil e dezenove , na cidadePaial Estado de Santa 

Catarina,nasaladelicitaçõesdaPrefeituraMunicipal,reuniram-seosmembros da Comissão Permanente de Licitação, 

incumbidos de julgar o procedimento licitatório para Contratação de empresa do ramo de engenharia ou construção civil, 

em regime de empreitada global, regime de execução por preço unitário, para execução de AMPLIACAO DE  GINASIO 

DE ESPORTES LINHA ALTANEIRA, com o concomitante fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com o 

projeto básico constante no Anexo "E" do presente edital  

Protocolaram Propostas as Empresas: 

-EBC CONTRUTORA LTDA EPP, sem representante no ato da abertura dos documentos de Habilitação.  

- LM COMÉRCIO EIRELI, representado neste ato por Ivanilso Rosa Junior, Procurador da Empresa. 

- ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI, sem representante no ato da abertura dos documentos de Habilitação. 

- SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME, neste ato representado por Lucas Veroneze Voss. 

 

Após análise desta Comissão todas as empresas acima citadas foram enquadradas como MICROEMPRESAS OU EPP  

Também e com base no Parecer Jurídico emitido recentemente em um caso similar que considerou outros documentos 

apresentados pela empresa que comprova o enquadramento de microempresa, tais como, CNPJ, requerimento de 

empresário, etc. Quanto ao Comprovante pelo simples, a empresa que quiser usufruir os benefícios da Lei 123/2006, A 

decisão desta Comissão é que as referidas empresas encontra-se aptas a participar como microempresa.  

 

Diante dos fatos, segue decisão desta Comissão:  

 

Empresas HABILITADAS: 

 

 LM COMÉRCIO EIRELI, representado neste ato por Ivanilso Rosa Junior, Procurador da Empresa. 

 - ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI, sem representante no ato da abertura dos documentos de 

Habilitação. 

  - SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME, neste ato representado por Lucas Veroneze Voss  

 

 -  EBC CONTRUTORA LTDA EPP, habilitação “sob condição” no ato de abertura da documentação por apresentar a CND Certidão 

de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União VENCIDA empresa de 

sem representante no ato da abertura dos documentos de habilitação. 
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As ME e EPP, 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. 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

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

do certame, prorrogável 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. 

 

As empresas LM COMÉRCIO EIRELI, representado neste ato por Ivanilso Rosa Junior, Procurador da Empresa e 

- SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME, neste ato representado por Lucas Veroneze Voss  

a p r e s e n t a m  desistência da pretensão recursal. 

 

Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso por parte das licitantes não presentes 

neste ato. Nada mais havendo a tratar, a sessãofoi encerrada às nove horas e trinta e cinco minutos e lavrada o 

presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos ospresentes. 

 

 

MIRIAN DARGAS  

PRESIDENTE DA CPL 

 

 

AMAURI JOSE AUZILIERO 

MEMBRO DA CPL                                                     

 
 

JONATANS BENDER 

MEMBRO DA CPL 

 

 

IVANILSO ROSA JUNIOR     SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME 

LM COMERCIO EIRELI      LUCAS VERONEZE VOSS  

PROCURADOR         SÓCIO 


