
CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

20/2021

Rua Dr José de Miranda Ramos, 455 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
83.009.860/0001-13 (49) 3441-8500

89820-000 - Xanxerê / null

49/2021

Data do Processo: 12/03/2021

Pregão presencial

OBJETO DO PROCESSO

PARECER DA COMISSÃO

No dia 29/03/2021 às 09:00 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 185/2020, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 49/2021 na modalidade de Pregão
presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros
fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s)
vencedor(es), conforme segue abaixo:

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MÃO DE OBRA POR METRO QUADRADO
PARA ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER) NA COR CINZA 10X20X8CM E
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER) NA COR VERMELHA (GUIA PODOTÁTIL) 10X20X8CM, COM
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS (PAVER, AREIA, CIMENTO, MEIO-FIO E PÓ DE BRITA),
DESTINADO A CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, NAS QUANTIDADES E
LOCALIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Dando inicio a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes de proposta e documentação de habilitação (envelopes 01 e
02). Protocolou envelopes os proponentes: INOVE CONSTRUTORA EIRELI, AG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME,
RC ZANELLA LTDA ME, 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA ME e ENEIAS CADORI ME. Verificou-se que os proponentes
protocolaram os envelopes dentro do horário estabelecido no Edital.  Na análise dos documentos de credenciamento, nada
de  irregular  foi  constatado.  O  Pregoeiro  então  solicitou  a  todos  os  presentes  que  verificassem  a  inviolabilidade  dos
envelopes de proposta e documentação. A empresa RC ZANELLA LTDA ME não apresentou a comprovação do item 12.3.
conforme notas 2 do edital  o pregoeiro fez diligencia e consultou no site e verificou que a empresa não possui  registro no
portal. O representante da empresa 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA solicita constar em ata que o Cidadão Souza Netto
Consultor  Jurídica  da  empresa RC ZANELLA LTDA,  chamou o  cidadão CLODOALDO CLEVERSON GOETZ de “babaca”.
Depois de esclarecido as formas de procedimento do Pregão Presencial,  o  Pregoeiro determina a abertura dos envelopes
contendo as propostas financeiras das empresas onde verificou que estão em conformidade com as exigências do Edital e
que os preços ofertados estão de acordo com o preço máximo previsto no Edital supra citado. Declarou-se aberta a sessão
para  proceder  os  lances  verbais  conforme  Histórico  de  lances  em  anexo.  Passou-se  o  exame  da  documentação
apresentada e verificou-se que o proponente RC ZANELLA LTDA classificado para essa fase do certame não apresentou a
Certidão/Registro  de  regularidade  da  empresa  e  o  responsável  técnico  no  CREA,  apresentando  somente  o  Protocolo  de
Registro no CREA. O Atestado apresentado não contempla pavimentação com paver, contemplando somente pavimentação
sem informar  quantidades.  Por  este  motivo  o  pregoeiro  INABILITA o  proponente  por  não  atender  a  Letra  “a”,  inciso  III  do
item  8  do  edital.  O  pregoeiro  abre  o  envelope  de  habilitação  do  Segundo  colocado  a  empresa  AG  PRESTADORA  DE
SERVIÇO  LTDA  onde  verificou  que  o  mesmo  não  apresentou  a  Certidão/Registro  do  profissional  responsável  técnico  no
CREA conforme exigido na Letra “a”, inciso III do item 8 do edital.  Em seguida o pregoeiro abre o envelope de habilitação
do terceiro colocado a empresa 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA onde verificou que apresentou a certidão de falência e
concordata  sem  prazo  de  validade  e  com  data  de  emissão  12.01.2021.  Conforme  item  6.6.2  as  certidões  sem  prazo  de
validade terão vigência de 60 dias. Por este motivo a certidão apresentada pelo proponente está vencida. O representante
do  proponente   3G  SOLUCOES  EM  OBRAS  LTDA  manifesta  que  a  referida  certidão  de  falência  por  ser  documentos  de
qualificação econômica tem prazo de validade 6 meses, em conformidade com o Decreto 84.702/80, art. 384.702/80, art. 3º.
Considerando  que  os  três  proponentes  classificados  para  etapa  de  lances  apresentaram  restrições  nos  documentos  de
habilitação, o pregoeiro decide por suspender a sessão para melhor análise dos documentos apresentados juntamente com
a  assessoria  Jurídica.  O  resultado  da  análise  dos  documentos  será  encaminhado  para  todos  os  proponentes  onde  será
aberto  o  prazo  recursal  após  o  parecer  de  julgamentos.  O  representante  da  empresa  INOVE  CONSTRUTORA  EIRELI
ausentou-se  da  sessão  antes  do  encerramento  da  ata.   Nada  mais  havendo  a  tratar  o  pregoeiro  encerra  a  presente
sessão  Os envelopes de habilitação dos demais proponentes permanecem lacrados em poder da comissão.
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Assinatura do(a) pregoeiro(a) e dos membros da comissão que estiveram presentes.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão
de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Xanxerê, 29/03/2021



Assinatura do(a) pregoeiro(a) e dos membros da comissão que estiveram presentes.

PREGOEIRO

JUCIMAR BORTONCELLO

MEMBRO

MUNIQUE FRIEDERICH

MEMBRO

LEONICE TIECHER

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

(ENEIAS CADORI ME)

Eneias Cadori

(RC ZANELLA LTDA)

RODRIGO ZANELLA

(A G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA)

ARLINDO JORGE PINTO DE OLIVEIRA

(INOVE CONSTRUTORA EIRELI)

MATHEUS E BERTONCELLO CASTRO

(3G SOLUCOES EM OBRAS LTDA)

CLODOALDO GOETZ


