PREFEITURA DE TIMBÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/OBRAS/SAMAE
ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27/2015
Às 15 horas do dia 27/03/2015, na sala de Licitações da Prefeitura de Timbó, situada na
Avenida Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, em Timbó/SC, realizou-se sessão pública para
recebimento e abertura dos envelopes, contendo as propostas de preços e a documentação de
habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade de Pregão Presencial em
referência, com o objetivo de FORNECIMENTO DE MACADAME CARREGADO EM VEÍCULOS DOS
SETORES SOLICITANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E
INDIRETA. Presentes o pregoeiro JEAN MESSIAS RODRIGUES VARGAS, bem como a equipe de
apoio:
Equipe de Apoio
ELENISE PISETTA
Que esta subscrevem designados pela Portaria nº. 845/2014 alterada pela Portaria nº.
914/2014 publicada no Diário Oficial dos Municípios, para, em atendimento as disposições
contidas no Decreto nº. 445 de 16/03/2006. Presentes também, os representantes das sociedades
empresárias licitantes, conforme relação abaixo:
Empresas Participantes (Credenciadas)
TERRABASE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA ME
AREIAS KRETZ LTDA EPP
Representadas respectivamente por seus representantes:
Representantes (Credenciados)
JOSE FRANCISCO CAMACHO MACHADO
WILSON KRETZ
Dando início à sessão, o pregoeiro recebeu as declarações de cumprimento dos requisitos
de habilitação, bem como os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de
habilitação. Em seguida o pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou
a classificação das empresas, cujos valores foram os seguintes:
Item: 00001 FORNECIMENTO DE MACADAME CARREGADO NOS VEÍCULOS
DO MUNICÍPIO - MATERIAL COM ISC> 40 E EXPANSÃO < 1%
Fornecedor
TERRABASE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES
LT
AREIAS KRETZ LTDA EPP
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Proposta
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12,0000
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Submetidas as propostas de preços ao crivo dos representantes das licitantes, nenhuma
falha foi observada em relação as mesmas. Em continuidade ao certame abriu-se a fase de lances
verbais e de negociação direta com as licitantes classificadas conforme os critérios estabelecidos
no Edital.
Ato contínuo procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação de
habilitação das licitantes que ofertaram o menor preço, as quais após a apreciação dos
documentos mostraram-se em desconformidade com as exigências do Edital. Em razão disso, o
Pregoeiro resolveu inabilitar a empresa Terrabase Terraplenagem e Transportes Ltda ME, pois,
conforme item 1.4 do edital a mesma está sublocando a cava da empresa Ibérica Construções Civis
e Viárias Ltda que apresentou documentação fiscal da Terrabase e a qualificação técnica da
Ibérica. Observou-se também que a distância apresentada pela Terrabase em sua proposta da
cava, é até o domicílio da mesma que fica no Bairro das Capitais, e não no Bairro Centro cfe edital.
Foi inabilitada também a empresa Areias Kretz Ltda EPP que não apresentou a qualificação técnica,
item 7.3.4.a (laudo técnico do material) e o item 7.3.4.c (Licença do Departamento Nacional de
Pesquisa Mineral).
Consultados pelo pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, o representante da
empresa Terrabase Terrapalenagem e Transportes Ltda ME manifestou-se quanto a decisão do
pregoeiro em desclassificar a empresa, pois o mesmo afirma que a documentação atende o edital.
Considerando a manifestação da intenção em recorrer, a empresa fica ciente de que deverá
apresentar suas razões de recurso até o dia 03/04/2015.
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a sessão às 17h25min. Lavrei a
presente ata que após lida, será por todos assinada.

Assinantes
Comissão do Pregão

Assinatura

ELENISE PISETTA
JEAN MESSIAS RODRIGUES VARGAS
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