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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 
TERMO DE DILIGÊNCIA 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 22/2019 - PMT 
INTERESSADO: VIA PREFERENCIAL SERVICOS EIRELLI 

 
Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (12/08/2021), 

durante a abertura do envelope de documentos, verificou-se que a proponente apresentou 

Certidão de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA/SC em nome da proponente.  

 Conforme item 5.4.1 do edital, o documento deve se referir ao fabricante de 

pavimento intertravado de concreto (paver), meio fio pré-moldado, podo tátil direcional e 

de alerta. 

5.4.1 - A interessada que apresentar documentação para fornecimento dos 
itens: pavimento intertravado de concreto (paver), meio fio pré-moldado, podo 
tátil direcional e de alerta, constantes na planilha de descrição dos materiais, 
deverá apresentar a seguinte documentação técnica:  

a) Comprovante de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU relativo ao 
fabricante do material, bem como do responsável técnico. Os materiais deverão 
atender às especificações contidas na norma técnica do produto, qual seja, 
ABNT/NBR: NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016, NBR-9781 e NBR-9780 garantindo 
a qualidade do material a ser adquirido;   

 

No objeto social da empresa, não localizamos CNAE ou atividade específica de 

fabricação de paver ou meio fio. Desta forma, diligencia-se para que a proponente confirme 

se é fabricante de paver e meio fio ou para que a empresa junte os documentos requisitados 

no item 5.4.1 letra a) em nome do seu fornecedor (fabricante). 

 

Registra-se que não foi apresentada a Certidão de Pessoa Física junto ao CREA ou 

CAU do técnico responsável da empresa fabricante, a qual deverá ser apresentada. 
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Por fim, verificou-se também que na Declaração de Aceitação do Preço a empresa 

proponente apresentou de forma unificada os lotes 01 e 02. Solicita-se a reapresentação nos 

termos do edital.  

Os documentos e esclarecimentos solicitados deverão ser feitos no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis. 

 

Registre-se, publique-se, intime-se. 

 

 
 

THOMAZ H. N. CAMPREGHER 
Presidente da Comissão de Licitações 


