
 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO PROCESSO 52/2019  

TOMADA DE PRECOS DE 006/2019  

 

As oito horas e quarenta e cinco minutos   do dia  14 de junho do ano de dois mil e dezenove 

na  sala de compras e licitações sito a Rua Goiás n 400, centro Paial/SC  reuniram-se  a 

Comissão Especial de Licitação designada DECRETO 005/2019 composta pelos servidores: 

MIRIAN DARGAS e RENAN VIZZOTO Presidentes, e JONATANS BENDER MEMBRO   , para 

abertura dos envelopes de habilitação do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços 

nº 006/2019, tipo menor preço global EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUCÃO DE CRAS 

CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º873982/2018 OPERAÇÃO 1060557/04 – 

PROGRAMA DE CONSOLIDACÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) de 

acordo com as especificações constantes no Edital. Ato contínuo, o Presidente da Comissão 

declarou aberta a Sessão, informando que será concedido espaço para os licitantes constarem 

em Ata as informações que julgarem necessárias. Entregaram os envelopes de habilitação e 

proposta as empresas que passarão a ser chamadas de licitantes, conforme protocolos 

anexados ao processo LICITATORIO a empresa  CONSTRUTORA SOLO LTDA, CNPJ  

07.706.125/0001-80   e a EMPRESA LM COMERCIO EIRELI   CNPJ: 29.134.252/0001-95, 

Houve credenciamento do Senhor IVANILSO ROSA JUNIOR, procurador da EMPRESA LM 

COMERCIO EIRELI   portador do CPF: 085.333.039-55. Em seguida, o Presidente da 

Comissão avisou que procederia a abertura do envelope de habilitação, que seriam 

numeradas e rubricadas pela Comissão todas as folhas dos documentos de cada licitante, 

analisaria se os mesmos atendem as exigências do ato convocatório. Em consulta on line ao 

SICAF, a licitantes a apresentaram documentação de habilitação JULGAMENTO: Vistos e 

examinados os documentos apresentados, a CPL julgou HABILITADAS as licitantes: LM 

COMERCIO EIRELI e CONSTRUTORA SOLO LTDA 

A empresa LM COMERCIO EIRELI, apresentou a CERTIDAO SIMPLIFICADA  enquadrando-

se na  Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº 

123/2006) configurando como MICROEMPRESA. Conforme decisões proferidas 

pela Comissão e seus documentos rubricados pelos membros da Comissão Especial. Desta 

forma, da análise da documentação apresentada, a Comissão, nos termos da Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações, decidiu, em sua unanimidade DECLAROU as EMPRESA 

HABILITADAS, Abre-se cinco dias para interposição de recurso quanto ao julgamento de 

habilitação.  Não havendo interposição recurso fica MARCADA a data de  26/06/2019 as  

nove horas Assim, dando continuidade aos trabalhos, nada mais havendo a ser tratado, após 

lida e aprovada, vai assinada pela Comissão e pelo representante credenciado, as nove horas 

e dezenove minutos.  A ata será publicada no site do Município de PAIAL/SC na página 

www.paial.sc. gov.br. e diário oficial dos Municípios. 
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