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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL BRAÇO DO TROMBUDO

CONCORRÊNCIA
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Reuniram-se no dia 03/10/2022, as 09:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL BRAÇO DO TROMBUDO, os Membros
da  Comissão  de  Licitação  com o  objetivo  de  licitação  na  modalidade  CONCORRÊNCIA  destinado  a  CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA  PARA  CONSTRUÇÃO  DA  1ª  ETAPA  DO  GINÁSIO  MUNICIPAL,  COM  ÁREA  PRÉ-MOLDADO:  1997,50  M²,
LOCALIZADO  NA  RUA  CLARA  STUVE,  CENTRO  -  BRAÇO  DO  TROMBUDO/SC,  ATRAVÉS  DE  TRANSFERÊNCIA
ESPECIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 1/2022

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:

Após  o  credenciamento  das  empresas  participantes:  PRO  ENG  ENGENHARIA  E  CONSTRUTORA  LTDA,  DI  FATTO
INDUSTRIA  E  COMERCIO  LTDA,  METAL  BRASIL  CONSTRUCOES  LTDA,  SALVER  CONSTRUTORA  E
INCORPORADORA  LTDA,  KURTZ  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIARIOS  LTDA  e  PHF  CONSTRUTORA  EIRELI,  sendo
que  apenas  as  duas  primeiras  não  possuíam  representantes  presentes  bem  como  a  primeira  também  não  apresentou
documentos de credenciamento. Conforme preconiza o edital foi realizada a consulta da regularidade das empresas e seu(s)
sócio(s) majoritário(s) aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União as quais
estavam  todas  de  acordo.  Aberta  a  sessão  pública  a  comissão  passou  aos  representantes  presentes  analisarem  e
assinarem os documentos  de credenciamento  e  rubricar  o  lacre  de todos os  envelopes,  em ato  contínuo o  presidente  da
comissão  passou  a  esclarecer  alguns  pontos  interessantes  e  em  comum  acordo  entre  comissão  e  representantes  ficou
designado  de  que  os  envelopes  contendo  os  documentos  de  habilitação  os  quais  serão  abertos,  paginados  e  rubricados
pela comissão e representantes presentes e posteriormente os documentos serão digitalizados e publicados no site oficial
do  município  até  o  final  da  presente  data  acompanhada  da  ata  de  julgamento  da  comissão,  onde  então  todos  os
interessados possuirão o prazo de 05 dias uteis (contados a partir de hoje, o qual se encera as 17 do dia 10.10.2022) para
interposição de eventual recurso. Caso não havendo apresentação de nenhum recurso procederá a abertura dos envelopes
contendo as “Propostas de Preços” em sessão pública no dia 11/10/2022 às 13h30m, neste mesmo local., caso contrário os
participantes  serão  avisados  por  e-mail  de  outra  data  a  ser  definida  após  os  trâmites  recursais  Quanto  aos  envelopes
contendo as propostas de preços, foram rubricados no lacre pela Comissão e pelos representantes presentes, e ficará em
poder desta Comissão, devidamente rubricados e lacrados, até a data de sua abertura. Nada mais havendo a relatar, esta
Comissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da
Comissão e licitantes presentes, ficando desde já os autos com vistas franqueadas aos interessados.

Clóvis Samp
PRESIDENTE

Gean Carlos Cavilia
SECRETARIO

JEAN CARLOS CORREA DA COSTA SCHARF
MEMBRO

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

(PHF CONSTRUTORA EIRELI)

Jaqueline Parise

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



(KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA)

Charles Franco

(SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA)

Mario Augusto Feldhaus

(METAL BRASIL CONSTRUCOES LTDA)

Fernando Rodrigo Martins


