
ATA DE ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
035/2020 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020, DO MUNICIPIO DE 
PAIAL. Às 09h00min do dia vinte e sete do mês de julho do ano de dois mil e vinte 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Paial - SC, sita na Rua Goiás, 400, 
reuniram-se o presidente e os membros da comissão permanente de licitações para 
o ato de analise da documentação de habilitação das empresas participantes da 
Tomada de Preços nº 005/2020, Processo Licitatório nº 035/2020 destinada à 
execução de construção de quadra coberta de esportes na localidade de Linha 
Pavão, neste município, com o concomitante fornecimento de materiais e mão de 
obra; Da analise restou em: a) Habilitar as empresas CONSTRUTORA SOLO LTDA 
e ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA por cumprir as exigências do Edital, e 
b) Inabilitar as empresas: OESTE SUL EIRELI, ENÉIAS CADORI, CONSTRUTORA 
ARTIFON LTDA por descumprir o item 5.1.5.3 (Balanço Patrimonial sem 
autenticação via Sistema Público de Escrituração - Sped), a empresa PHF 
CONSTRUTORA EIRELI por descumprir o disposto no item 5.1.5.2 (apresentação 
dos índices de liquidez) e item 5.1.5.3 (Balanço Patrimonial sem autenticação via 
Sistema Público de Escrituração-Sped) e a empresa PKB ENGENHARIA E 
TRANSPORTES LTDA por descumprir o disposto no item 5.4 (Balanço Social sem 
autenticação) do edital. Fica concedido às empresas participantes, se o desejarem 
manifestar recurso com relação à decisão de julgamento da Comissão de Licitações 
quanto à fase de documentação, o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato da lavratura desta ata. Intima-se os participantes da decisão. Em 
nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão, lavrou-se esta 
ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente e membros da 
Comissão. A presente Ata será publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM e 
na página do Município, na internet www.paial.sc.gov.br, servindo a publicação como 
prazo de início para a contagem do prazo recursal.  
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