
Ata referente ao julgamento da Documentação de Habilitação do Processo Licitatório 

4/2019, Edital de Concorrência FMA 01/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA PINTURA DAS PAREDES 

INTERNAS E EXTERNAS, ASSIM COMO ÁREAS COMPLEMENTARES DOS 

POSTOS DE SAÚDE (ESF I E ESF II), CONFORME PROJETO, MEMORIAL 

DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO. 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 08h30min, na sala de 

licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se a comissão de licitações 

para o julgamento da documentação de habilitação apresentada nos autos do referido 

processo. Apresentaram tempestivamente os envelopes, proposta e documentação as 

seguintes empresas:  

 

* NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP; 

* BCBL CONSTRUÇÕES EIRELI; 

* AMARAL E EMMERT LTDA; 

* WA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 

* DEIVYS KUNRATH; 

* PRESTADORA DE SERVIÇOS QUALIDADE; 

 

Os representantes das empresas se fizeram presentes na sessão, exceto WA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.  

Sendo que os credenciamentos e envelopes de documentação de habilitação e propostas 

comerciais foram repassados aos membros da Comissão e participantes para que 

atestassem a sua inviolabilidade e conferissem a regularidade da documentação. Sendo 

que não houve questionamentos.  

Passou-se a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das 

empresas, sendo que a Comissão conferiu e assinou os documentos, os quais foram 

também conferidos e assinados pelos membros da Comissão e pelos participantes 

presentes.  

Houve os seguintes questionamentos: Pela empresa BCBL CONSTRUÇÕES EIRELI: 

“a empresa AMARAL E EMMERT LTDA não apresentou termo de abertura e 

encerramento, assim como notas explicativas do balanço patrimonial.” 

A sessão foi suspensa devido ao questionamento. Dessa forma, o jurídico da prefeitura 

será consultado a fim de verificar a documentação para habilitação da empresa.  



A sessão para continuação fica remarcada para o dia 01 de julho de 2019, às 14h00min. 

Nada mais havendo para constar, foi lavrada a presente ata que será assinada pelos 

presentes e após publicada no site da Prefeitura.  

 


