
ATA Nº 001/2018

Aos vinte e quatro dias  do mês de maio  do ano de dois  mil  e  dezoito,  às

quatorze  horas,  na  sala  de  reuniões  dos  Conselhos  Municipais  desta  Prefeitura,

reuniu-se  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  nomeada  pelas  Portarias  nº

335/2018,  tendo  por  objetivo  analisar  e  julgar  os  documentos  de  habilitação  e  as

propostas referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 058/2018, que tem por objeto

a contratação de pessoa jurídica especializada para serviços de manutenção de rede

hidráulica, elétrica, alvenaria, pintura, carpintaria, marcenaria, e serviços gerais (corte

de grama e pequenos reparos) em 11 (onze) escolas de Ensino Fundamental e 07

(sete) escolas de Ensino Infantil. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações

apregoou o certame pontualmente às quatorze horas, em conformidade ao subitem nº

17.12 do Edital, dando início à sessão licitatória. As empresas que providenciaram a

emissão do Certificado foram, num total de 07 (sete): SET SERVICE SERVIÇOS DE

TERCEIRIZAÇÃO  EIRELI-ME,  IGOR  FABIANO  DA  SILVA  CLEZAR-EPP,

SEGMENTO – CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA – EPP, TRATARE

CONSTRUÇÕES  EIRELI  EPP,  MV  ROSA  CONSTRUTORA  E  PAVIMENTADORA

LTDA –  ME,  LIBERTY CONSTRUTORRA E PAVIMENTADORA EIRELI  –  EPP  E

GEORGE DE OLIVEIRA MACHADO EIRELI - ME. Todas as empresas  apresentaram

envelopes.  As  empresas que  se  fizeram  representadas  foram:  SET  SERVICE

SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-ME, através de sua procuradora Vanessa

Ribeiro  das  Neves  Andriotti,  documento  de  identidade  nº  4075145674;   IGOR

FABIANO DA SILVA CLEZAR-EPP, através de seu procurador Rodrigo Alexandre de

Lemos, documento de identidade nº 5027658409;  SEGMENTO – CONSTRUTORA &

GESTORA AMBIENTAL LTDA – EPP, através de seu procurador Eduardo Fabiano

Biolchi,  documento  de  identidade  nº  4093464511  e   TRATARE  CONSTRUÇÕES

EIRELI EPP, através de sua sócia proprietária Neiva Teresinha Eckert, documento de

identidade nº 1047185093. Todos os presentes conferiram e rubricaram os envelopes.

Passamos  à  abertura  dos  envelopes  nº  01  (habilitação).  Todos  os  presentes

conferiram  e  rubricaram  os  documentos.  Todas  as  empresas,  se  declararam

beneficiárias da LC nº 123/2006 e suas alterações. A representante da empresa SET

SERVICE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-ME, retirou-se da sessão às 16h

e 39min. O Presidente da Comissão concedeu a palavra aos representantes presentes

para apresentação de objeções.  O representante da empresa  IGOR FABIANO DA

SILVA  CLEZAR-EPP,  aponta  que  a  empresa  TRATARE CONSTRUÇÕES  EIRELI



EPP, por sua sede ser em no estado de Santa Catarina,  não apresentou visto de

autorização do CREA/RS; MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA –

ME,  não  apresentou  a  Certidão  Falimentar,  conforme  item  4.7.2,  deste  Edital;

LIBERTY CONSTRUTORRA E PAVIMENTADORA EIRELI – EPP, a cópia do RG do

sócio não está autenticado, conforme  item 8, deste Edital; GEORGE DE OLIVEIRA

MACHADO EIRELI – ME, não apresentou o Cartão do CNPJ, conforme subitem 4.4.1,

deste  Edital;  SET  SERVICE  SERVIÇOS  DE  TERCEIRIZAÇÃO  EIRELI-ME,  não

apresentou o Cartão do CNPJ, conforme subitem 4.4.1, deste Edital e não apresentou

a  Certidão  Falimentar,  conforme  item  4.7.2,  deste  Edital;  SEGMENTO  –

CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA – EPP, não apresentou o Cartão

do  CNPJ,  conforme  subitem  4.4.1,  deste  Edital  e  não  apresentou  a  Certidão

Falimentar,  conforme  item  4.7.2,  deste  Edital.  O  representante  da  empresa

SEGMENTO – CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA – EPP, aponta que

a empresa GEORGE DE OLIVEIRA MACHADO EIRELI – ME, apresentou cédula da

identidade do sócio vencida; IGOR FABIANO DA SILVA CLEZAR-EPP, não possui

atividades pertinentes ao objeto licitado, conforme subitem 3.1 alínea “a”, deste Edital,

e  que todas as  declarações  não foram assinadas pelo  seu representante legal.  A

representante  da  empresa  TRATARE  CONSTRUÇÕES  EIRELI  EPP,  aponta  que

IGOR  FABIANO  DA  SILVA  CLEZAR-EPP,  não  possui  atividades  compatíveis  ao

objeto licitado, conforme subitem 3.1 alínea “a”, deste Edital, e aponta também que

todas  as  declarações  não  foram  assinadas  pelo  seu  representante  legal  e  não

apresentou a folha de informações contendo os dados da empresa, conforme subitem

9.1.8,  deste  Edital;  aponta  ainda  que  a  empresa  MV  ROSA  CONSTRUTORA  E

PAVIMENTADORA  LTDA  –  ME,  apresentou  o  Contrato  Social  e  alterações  não

autenticados,  conforme  item  8,  deste  Edital  e  que  as  declarações  não  contém  o

carimbo da empresa;  ainda aponta  que a  empresa MV ROSA CONSTRUTORA E

PAVIMENTADORA LTDA – ME, apresentou o balanço referente ao exercício de 2016,

em  divergência  com  a  legislação  vigente;  apontou  também  que  as  empresas

SEGMENTO  –  CONSTRUTORA  &  GESTORA  AMBIENTAL  LTDA  –  EPP  e  SET

SERVICE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-ME, não apresentaram contrato

social  e alterações autenticados. A Comissão de Licitações aponta que a empresa

IGOR FABIANO DA SILVA CLEZAR-EPP,  não apresentou atividade compatível  ao

subitem 3.1 alínea “a”; que a empresa TRATARE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, não

apresentou  atividade  compatível  ao  subitem  3.1  alínea  “a”;  que  a  empresa

SEGMENTO – CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA – EPP, apresentou

a  certidão  do  CREA,  porém  esta  não  habilita  pra  instalações  elétricas,  conforme

subitem  4.6.1,  deste  Edital  e  a  ausência  da  Certidão  de  Registro  no  CREA,  do



engenheiro Rodrigo Jesus Pizzi, conforme subitem 4.6.2, deste Edital.   A Comissão

Permanente  de  Licitações  encaminha  o  presente  processo  licitatório  ao  Contador

nomeado do Município para análise e emissão de parecer/laudo acerca dos balanços

patrimoniais  e/ou  escriturações  contábeis  digitais  apresentados  pelas  empresas

participantes, em conformidade ao inciso I do subitem nº 4.7.1.3 do Edital,  Somente

após estas diligências e retorno do processo licitatório a Comissão manifestar-se-á

quanto  à  habilitação  das  empresas. As  informações  referentes  e  pertinentes  ao

prosseguimento  deste  processo  licitatório  serão  publicadas  em  nosso  endereço

eletrônico  www.tramandai.rs.gov.br,  opção  Portal  da  Transparência  e/ou  Licitações

(Aviso  de  Editais,  Publicação/Suspensão/Anulação/Revogação)  e  opção  Licitações

(Editais de Tomada de Preços) opção (Edital de Tomada de Preços nº 058/2018).  Os

envelopes  nº  02  (propostas  financeiras)  permanecerão  lacrados  em  poder  da

Comissão. O envelope contendo as propostas financeiras foi conferido e rubricado por

todos os presentes. A sessão encerrou-se às 17h e 59min. Nada mais havendo a

relatar, assino a presente Ata, eu, Télvia Rodrigues Araujo, que a lavrei e que segue

assinada juntamente com os demais membros da Comissão Permanente de Licitações

e representante presente.
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