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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 30 de Junho de 2014, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  6796, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  60/2014, Licitação nº 1/2014 - CC, na modalidade de Concorrência p/
Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO LIGANDO CORONEL FREITAS AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO
OESTE NUMA EXTENÇÃO DE 6,1 KM

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  44/2014    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Ata referente ao julgamento da documentação de habilitação 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 15:30 horas, 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.  A análise da documentação contida no envelope nº 01 foi realizada buscando analisar todos os
itens contidos no edital que são necessários para habilitação das empresas. No recebimento da documentação de
habilitação à empresa CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA representada pelo Sr. DANILO
CONTE não manifestou nenhum questionamento, á empresa GAIA RODOVIAS LTDA representada pelo Sr. RENATO
ADRIANO SEIBT, também não manifestou nenhum questionamento, apenas declarou que, a análise da
documentação seja feita pela comissão de licitação. Já a empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA representada
pelo Sr. ALCYONE CESAR DE OLIVEIRA manifestou questionamentos referente documentação de habilitação
apresentada pela empresa GAIA RODOVIAS LTDA, alegando que na pagina 36 da documentação apresentada, 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. Nesse quesito a comissão ao analisar verificou que a empresa Gaia Rodovias
apresentou atestados indicando que de fato a empresa instalou defensas. A comissão deliberou por não entrar no
mérito da nomenclatura pois,  defensa ou defensa maleável na verdade são a mesma coisa e afastou o
questionamento apresentado pela empresa Construtora Oliveira Ltda, quanto ao item defensa. Ainda foi questionado
pela empresa Construtora Oliveira Ltda que alegou que a Empresa Gaia Rodovias não atende a capacidade técnica
no quesito Corpo de BSCC 2,00 x 2,00, conforme pede no edital. Da analise da documentação a comissão verificou
que na verdade que a expressão "Corpo de BSCC", nada mais é do que a execução de galerias, verifica-se também
nos atestados de capacidade técnica apresentados que, a Empresa Gaia Rodovias executou galerias da vários
tamanhos como exemplo de 2x2, de 3x3, que somando-se os dois atestados a empresa já executou 90 metros,
quantia superior ao exigido pelo edital, assim a comissão deliberou por afastar o questionamento apresentado.
Também a empresa Construtora Oliveira apresentou questionamento quanto ao cumprimento do item 13.4, "I", c6,
alegando que a referida empresa não apresentou o documento conforme solicita o edital. Da analise da comissão
verifica-se nos autos que a empresa GAIA RODOVIAS LTDA, deixou de apresentar "Comprovação, assinada pela
Prefeitura Municipal de Coronel Freitas e recebida obrigatoriamente por engenheiro dos quadros da empresa
interessada, de que o proponente recebeu o presente edital e todos os seus anexos, bem como tomou conhecimento
do projeto, das especificações e normas pertinentes à execução dos serviços, conforme modelo apresentado no
capítulo III deste edital", a empresa Gaia Rodovias apresentou um documento emitido pela própria empresa, deixando
assim de atender ao disposto no item 13.4, "I", c6 do edital. Ainda foi apresentado questionamento alegando que a
Empresa Gaia Rodovias, não apresentou o atestado de visita certificada pelo engenheiro responsável pela prefeitura
municipal de Coronel Freitas 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. Da analise a comissão verifica que a Empresa Gaia Rodovias Ltda,
apresentou para cumprimento dos itens 13.4, "I", c6 e 10.4 do edital, dois documentos emitidos pela própria empresa
não apresentando os documentos solicitados pelo edital. Assim a comissão deliberou por declarar a empresa GAIA
RODOVIAS LTDA INABILITADA para a segunda fase do certame, por deixar de cumprir os itens 13.4, "I", c6 e o item
10.4 ambos do edital do Processo Licitatório. Da analise da documentação apresentada pelas Empresas CONCISA
PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA e, CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, a comissão verificou que ambas
as empresas apresentaram a documentação conforme exigido pelo edital, razão pela qual foram declaradas
HABILITADAS para a segunda fase do certame. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que se as empresas
desejarem, apresentar recurso referente á fase de habilitação. Havendo a apresentação de recursos, todas as
empresas serão comunicadas, mediante a publicação da competente ata, na página oficial do município,
www.coronelfreitas.sc.gov.br no link Licitações - Concorrência 01/2014. Não havendo a apresentação de recursos o
certame terá seu prosseguimento com a abertura dos envelopes de nº 02, no dia 09 de julho de 2014, às 09:00 horas.
Em havendo a apresentação por parte das empresas do Termo de renuncia de recursos da fase da habilitação o
processo imediatamente terá seu prosseguimento, com a abertura do envelope nº. 02. Esta ata será publicada no
mural público da Prefeitura Municipal e na internet. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que, será
publicada no mural público e na internet, na página oficial do município.        Marcelo Jose Ritter    Cassiane Ficagna

  Carvalho      Paulo César Strada    Presidente                Membro                              Membro
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

 MARCELO JOSE RITTER

PAULO ESTRADA

CASSIANE FICAGNA CARVALHO

LUIS CARLOS OSS

PRISCILA STANGA

Coronel Freitas,  30  de  Junho  de  2014

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - MENBROS DA COMISSÃO
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