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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 9 de Junho de 2015, às 13:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 015/2015, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 33/2015, Licitação nº. 22/2015 - PR,
na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e prestação de serviços de mão de obra destinados a consertos,
reestruturação e melhorias na rede de iluminação pública do município de Bom Jesus - SC.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  1/2015    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

Conforme previsão constante nos itens 3.2 e 3.6 do edital, e cumprida a exigência do art. 49, inciso II da Lei Complementar

123/2006 consolidada, de haver ao menos 03 (três) pequenas empresas na disputa de cada item reservado exclusivamente a

elas, ou seja, satisfeito o número mínimo de 3 participantes enquadrados como ME ou EPP, sendo as empresas:  QUARK

ENGENHARIA LTDA EPP (3363) representado pelo Sr. Edson Luiz Tedesco; ACMM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

LTDA EPP (3531) representado pelo Sr. Jonata Costa; EDMAR DA SILVA ME (3115) representado pelo Sr. Edmar da Silva

esta sessão procederá exclusivamente com a participação de MEs e EPPs.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda
a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Passou-se o exame do envelope da documentação apresentada e verificou-se que a proponente habilitada para essa fase

do certame não cumpriu com os requisitos de habilitação conforme solicitação do Edital na letra "d" do item 6.1 do Edital

(d) Prova de regularidade (Certidão negativa) para com a Fazenda Federal e União, Estadual e Municipal do domicílio ou

sede do licitante, ou equivalente, na forma da Lei", mais especificamente não apresentou a Negativa Estadual e Negativa

Municipal, dado, portanto, prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização conforme consta no item 6.9 "As microempresas

e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida no item 6.1, mesmo que os documentos

exigidos nas alíneas "d" a "f", relativos à regularidade fiscal, apresentem alguma restrição" e 6.9.1 "Havendo alguma

restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a

critério do Município, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa". O Pregoeiro declara provisoriamente como

vencedor a  proponente conforme dados como melhor classificada na Ata de Abertura das Propostas. O Pregoeiro indagou

sobre a  intenção de interpor recurso, no momento a proponente ACMM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA EPP

(3531) representado pelo Sr. Jonata Costa manifestou  que tem interesse em  apresentar recurso referente a

"desclassificação da proposta apresentada pela mesma" (falta de cotação do item 31). A empresa QUARK ENGENHARIA

LTDA EPP (3363) representado pelo Sr. Edson Luiz Tedesco também manifestou interesse em apresentar recurso referente

ao "prazo dado a EDMAR DA SILVA ME (3115) cuja falta de Prova de regularidade (Certidão negativa) para com a

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante". Portanto as licitantes terão 3 (três) dias consecutivos para

apresentação das razões do recurso, ficando, a licitante EDMAR DA SILVA ME  (3115) desde já intimada para apresentar as

contrarrazões em 3 (três) dias consecutivos, que começarão a correr do prazo do recorrente. O pregoeiro declara encerrada a

presente sessão.
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 PAULO CESAR MENEGOTTO

EDUARDO JOÃO TREVISAN

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI

MOACIR DOS SANTOS JUNIOR

Bom Jesus,  9  de  Junho  de  2015
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