
Ata referente ao recebimento dos envelopes do Processo Licitatório 

60/2014,  Edital de CONCORRÊNCIA 01/2014, cujo objeto é a 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO 4ª ETAPA, 

Ligando o Município de Coronel Freitas ao Município de União do Oeste, numa 

extensão de 6,10 Km. Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e quatorze, 

às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel 

Freitas, reuniu-se a comissão de licitações para o ato de recebimento dos 

envelopes e, abertura e julgamento das propostas e da documentação das 

empresas participantes do certame licitatório. Apresentaram 

tempestivamente os envelopes, proposta e documentação as seguintes 

empresas: Empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, representado 

pelo Sr ALCYONE CESAR DE OLIVEIRA, empresa CONCISA 

PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, representado pelo Sr 

DANILO CONTE, empresa GAIA RODOVIAS LTDA, representado pelo 

Sr RENATO ADRIANO SEIBT.  Após o recebimento os envelopes foram 

rubricados pela comissão e pelo representantes das empresas presente, após 

foi aberto o envelope 01 contendo a documentação cujos documentos 

foram numerados e rubricados pela comissão e pelo representantes das 

empresas. Nesta fase foram feitos os seguintes questionamentos: Empresa 

CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA não teve 

questionamentos na fase de analise documentação para habilitação. 

Empresa GAIA RODOVIAS LTDA não teve questionamentos e declarou 

que a analise da documentação referente a fase de habilitação seja feita pela 

comissão de licitação. Empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA 

questionou referente a fase de habilitação da empresa GAIA RODOVIAS 

LTDA: - Na pagina 36 no atestado de capacidade técnica somente consta 

no item 3.1.16 instalação de defensa singela semi maleável, o que não 

contempla o que pede no edital, como também na pagina 35 da mesma 

proposta de habilitação do mesmo atestado de capacidade técnica a 



empresa não possui atestado e acervo descrito no item 2.9 que é corpo de 

BSCC 2,00x2,00, conforme pede no edital, na defensa apresentada no 

acervo da empresa GAIA, no atestado de capacidade técnica esta descrito 

instalação de defensa singela semi maleável e no acervo do CREA na 

pagina 39 da proposta esta acervado como defensa, o que não contempla o 

que pede no edital, pois o atestado de capacidade técnica e o acervo do 

CREA para ter validade tem que ser igual em ambos, o que fica bem claro 

que esta diferente então não possui validade pois no atestado fornecido pela 

secretaria de estado do desenvolvimento regional de São Miguel do Oeste 

esta descrito claramente este item descreve somente no item 3.1.16 na 

pagina 36 da proposta instalação de defensa singela semi maleável, pode-se 

confirmar também na própria descrição da empresa GAIA, do item no 

quadro 04 a empresa GAIA não possui a quantidade exigida no edital de 

BSCC de 2,00 X2,00 colocando junto na soma item diferente do exigido. 

Na pagina 72 da proposta da empresa GAIA no edital esta bem claro e pede 

assim na letra C.6, comprovação assinada pela prefeitura de Coronel 

Freitas no documento apresentado não consta, não possui, assinatura do 

responsável pela prefeitura.  No atestado de visita não esta certificada pelo 

engenheiro responsável pela prefeitura municipal de Coronel Freitas SC e 

não expedido o mesmo atestado de visita pelo engenheiro responsável da 

prefeitura o que não contempla o que pede no edital no prazo estipulado no 

edital como também a empresa fez uma declaração própria na data de 30 de 

junho de 2014. Diante dos questionamentos das empresas referente ao 

envelope 01 contendo a habilitação que foram aberto foi estipulado no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis para analise de habilitação da proposta para 

posterior abertura do envelope nº 02. Do resultado será lavrada ata 

circunstanciada  a qual será publicada no mural público, na internet e no 

DOM, Diário do estado de Santa Catarina.  Nada mais havendo a tratar foi 



encerrada a presente ata que será publicada no Mural Público e no Diário 

oficial dos municípios. 
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