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OBJETO DA LICITACÃO:
CONTRATAÇÃO-DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARÂ EXECUÇÃO DE,ESTRUTURA EIvI coNCRETo ARMADo PRE.IvIoLDADo,
PARA EDIFICAÇÂO DA SEDE DA AMEOSC - ASSOCAÇÃo Do§ i,UNICÍPIoS Do EXTREMo oESTE CATARINENSE, SENDo A 1a
ETAPA DA OBRA E COMPREENDENDO ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E COBERTURÂ DE ACORDO COM I/lEIIIORIAL
DESCRITIVO, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO E PROJEÍOS PARTES INTEGRÂNTES DESTE PROCESSO
LICITATÔRIO, A EDIFICAÇÃO SERÁ SOBRE O LOTE URBANO N'85, COi/l ÁREA TOTAL DE ,,716.00M'

ATA DE RECEBIMENTO E ABE RTURA oE DOCUMENTACÃO Nr. 2l2O'19 ÍSêouênciâ: 2I

AMEOSC

Ao(s) 22 de Janeiro de 2020, às 09:00 horas, na sede da(o)
, íeuniram-se os membros da Comissão de
Licitação, designada pelê(o) Portaria no 1, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório no 1/2019 Licitação nô.
1/2019 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

lniclalmente pÍocedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por o.dem de entrada e, íubricadas toda

a

documentação atinente,

- As 9:00hrs,

tendo

o

seguinte

parecer

da

horário previsto pelo edital para abertuÍa dos envelopes de documentação das empresas licitantes,

comjssãol

a

comissão

de licitações, juntamente com a comissão especial designada pela Resolução 14I20'19/AMEOSC, seguiu com a

abertura

do envelope da empresa PRE-MOLDADOS ARTELÂJE LTDA. Após análise da documentação, a comissão constatou que
a empresa atendeu os Íequisitos habilitatórios referentes à habiliração juÍidica, fiscal e econômico Íinanceira estabelecidos
pelo edital. Com relaçáo à habilitaçáo técnica, a empresa apresentou pendência relativa aos itens:
7.1 1.4.3 Apresentação de, no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica e a Certidão de Acervo Técnico, que compíove a
Execuçáo de estrutura de edificação com dois pavimentos em concreto pÍé-moldado com laje protendida, fornecido por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente Íegistrados pelo CREL/CAU, com sua respectiva CAT - L, em
nome da licitantê, devidamente registíados nas entidades profissionais competentes, demonskando o desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidadês e prazos com o objeto da lacitação. 7.1.1.4.4.
Apresentaçáo de, no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica e a Certidão de Acêrvo Técnico, que comprove a
Execução de estrutura de edificaçâo com dois pavimentos em concreto pÍé-moldado com laje protendida, fornecido poÍ
pessoa jurídica de direito público oú privado, devidamente registrados pelo CREÁJCAU, com sua respêctiva CAT - Certidão
de Acervo Técnico expedada pelo CREAJCAU, em nome do responsável técnico, devidamente registrado nas entidades
proÍissionais competentes, demonskando o desêmpenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da lcitação;
Pela pendência apresentada, a empresa ficou inabilitada. Considerando o ilem "10.2.2 - Se todas as proponentes forem
inabilitadas, a Administração poderá Íixar o ptazo de 08 (oito) dias úteis para apresentaçáo de nova documentação,
escoimada a causa que ensejou a inabilitação," a comissão decidiu abrir o prazo previsto para que a empresa posso
apresentar nova documentação relativa à habilitação técnica. A empresa fica notificada da decisáo da comissão, e caso
apresente a documentação no prazo previsto, será realizada nova sessáo para análise da documentação apresentada e

aberturâ da

proposta, sendo

a

data e

ho:'ário da

d

mesma comunicados à

{

empresa
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Nada mais havendo a conslar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos

coi

São Migueldo

SSÃo:

RAFAEL FAVRETTO

- Presidente da Comissâo de LicitaÉo

CLAUDENICE CARÂMONI

. EOUIPE DE APOIO

ALDO JUSTINO SALVI

- EQUIPE OE APOIO

DAIANY FERNANDA TREVISOL

- EQUIPE DE APOIO

MARLA OARIDSA BERGER
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DE APOIO
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IVO JORGE BORTOLOSSI

- Representante

CHARLES DALL ORSOLETTA

-

MARCIO PICOLLO

. COMISSÁO ESPECIAL

COMISSÁO ESPECIAL
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