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Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 14h00min, na Sala de 

Licitações do Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitações nomeada 

pela Portaria nº. 0258/2019 que designou Elisandra Soares Machado Nunes como 

presidente e demais membros da comissão para procederem ao ato de abertura dos 

envelopes 01 e 02 do EDITAL DE LICITAÇÕES N.º 07/2019 – MODALIDADE TOMADA DE 

PREÇO DESTINADA Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAR SERVIÇO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA OTACILIO JOSÉ LUCAS E 

PARTE DA AV. JUSTINO CAMBOIM - TRECHO ENTRE A AV. AMÉRICO VESPÚCIO E 

RUA ISRAEL DE VARGAS ATÉ O ARROIO JOSÉ JOAQUIM. Fizeram-se presentes e 

foram credenciadas as empresas ATD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 

nº07.157.551/0001-02, representada pelo Srª Deise Fiama Da Silva Schmidt  portadora do 

CPF nº 022.317.880-20 empresa  AVENSI CONSTRUTORA LTDA,CNPJ nº 

08.983.536/0001-86, representada pelo Sr Rodrigo Coelho Bartz CPF nº 018.493.370-63 

empresa DOBIL ENGENHARIA LTDA,CNPJ nº 02.077.639/0001-09 , representada pelo Srª 

Gabriela Mancio Silveira CPF nº 838.325.130-00.Sendo que  somente a empresa   ATD 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  é amparada  pela lei 123/06.Nenhuma empresa 

protocolou envelope. Após a comprovação da inviolabilidade dos envelopes de nº 01 e 02, 

passou-se a abertura dos envelopes de n° 01 (Documentação Habilitatória), cuja 

documentação em seu conteúdo foi rubricada e analisada pela Comissão de Licitação e 

demais presentes. Devido à necessidade de análise de documentação técnica referente aos 

itens 5.5.1., 5.5.2., 5.5.2.1., 5.5.2.2., 5.5.3. 5.5.3.1., 5.5.4., 5.6.  e 10.1 do edital, a Sra. 

Presidente da Comissão decide por abrir prazo de diligência de acordo com o artigo 43 § 3º 

da Lei 8.666/1993 para que seja realizada a avaliação da documentação técnica, somente 

após parecer atestando a regularidade ou não da documentação entregue, será dado 

continuidade ao certame.Foi perguntado ao licitante se haveria alguma manifestação,A 

empresa ATD ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA registra que a empresa DOBIL 

ENGENHARIA LTDA não apresentou a comprovação de vinculo empregatício da Srª Leila 

kozninski. Registra também que sua empresa, no momento do credenciamento, não 

apresentou o documento ME/EPP foi oportunizado que a licitante retirasse do envelope de 

habilitação a Certidão do Simples, visto que o envelope ainda estava em posse da licitante. 

A empresa DOBIL ENGENHARIA LTDA manifesta que a comprovação do vinculo do 

profissional detentor do atestado de capacidade técnica esta comprovada no contrato social 
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apresentado através do engenheiro Bill Bof Reis, manifesta também que as empresas ATD 

ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA e a AVENSI CONSTRUTORA LTDA não 

apresentaram atestado técnico de execução de tubo de concreto de diâmetro 1.500, uma 

vez que tal item e o de maior representação no objeto licitado,não estando compatível em 

características e quantidades conforme exige o item 5.5.3 do edital. A empresa AVENSI 

CONSTRUTORA LTDA manifesta que atende ao item 5.5.3 com atestados 26203 e 

26204,e o atestado da prefeitura de Biguaçu e São Bento do Sul os quais apresentam 

características compatíveis com o objeto licitado. O envelope de nº 02 (Proposta de Preço) 

entregue pelo licitante ficara  retido, devidamente lacrado, aguardando a definição de 

habilitação do licitante. Depois de encerrada a fase de habilitação será marcada e divulgada 

data de sessão pública para abertura dos envelopes de proposta. Nada mais a registrar em 

ata o Sra. Presidente encerrou a sessão ás 15h25min.  E para constar eu 

_________________________ Fernanda Rodrigues, matricula 7601, digitei a presente ata 

que depois de lida e aprovada será assinada por mim, pela Sra. Presidente, demais 

membros da comissão e  licitante presente . 

 

_____________________________________ 

Elisandra Soares Machado Nunes,  

Matricula: 92860 – Pres. CPL 

 

_____________________________________ 

Lilia Maria Saraiva Costa – Membro CPL 

 

_____________________________________ 

ATD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

 

_____________________________________ 

AVENSI CONSTRUTORA LTDA 

 

_____________________________________ 

 

DOBIL ENGENHARIA LTDA 

 

 


