
ATA DE RECEBIMENTO DE RECURSO QUANTO À FASE DE HABILITAÇÃO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2020 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 
005/2020, DO MUNICIPIO DE PAIAL. Às 09h30min do dia cinco do mês de agosto 
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 análise dos recursos apresentados pelas 
empresas CONSTRUTORA ARTIFON LTDA EPP e CONSTRUTORA OESTE SUL 
EIRELI EPP, quanto as suas inabilitações. As empresas haviam sido inabilitadas por 
descumprirem o item 5.1.5.3 (Balanço Patrimonial sem autenticação via Sistema 
Público de Escrituração - Sped). Como razões de recurso, ambas as empresas 
aduzem que por restar enquadrada como empresa de pequeno porte optante pelo 
simples, segundo o que dispõe o art. 3º da IN RFB nº 1774/2017 estariam 
desobrigadas de apresentar a autenticação via Sped. Em análise da legislação 
citada percebe-se que merece prosperar as razões apresentadas pelas empresas 
recorrentes, concluindo, portanto, por sua habilitação. Por conseqüência, entende-se 
por necessário habilitar a empresa ENÉIAS CADORI pelos mesmos fundamentos do 
recurso apresentado pelas empresas CONSTRUTORA ARTIFON LTDA EPP e 
CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI EPP. Além disso, importante registrar que a 
empresa PHF CONSTRUTORA EIRELI permanece inabilitada por descumprir o 
disposto no item 5.1.5.2 (apresentação dos índices de liquidez) e a empresa PKB 
ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA por descumprir o disposto no item 5.4 
(Balanço Patrimonial sem autenticação). Portanto, ficam HABILITADAS as 
empresas: CONSTRUTORA SOLO LTDA, ANDERSON RENATO SUHRE 
BAPTISTA, CONSTRUTORA ARTIFON LTDA EPP, OESTE SUL EIRELI e 
ENÉIAS CADORI. Diante do fato fica marcado para o dia dez de agosto de dois 
mil e vinte às 08h30min, na sala de reuniões da prefeitura municipal de Paial a 
sessão de abertura dos envelopes de propostas. E, nada mais havendo a tratar o 
Presidente encerrou a sessão, lavrando-se esta ata, que foi lida e achada conforme 
e, vai assinada pelo presidente, membros da Comissão. Esta Ata será publicada no 
Diário Oficial dos Municípios – DOM e na página do Município na internet 
www.paial.sc.gov.br.  
 
 
 
 
 
 
 
                           Renan Vizzoto                                             Adelmo Luis Braatz 

      Presidente                                                          Membro                                                                                
 

 
 
 

Jonatans Bender 
Membro 

 
 

 

 

http://www.paial.sc.gov.br/

