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                   ESTADO DE SANTA CATARINA 

                 

                   MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 

                    

 

 

Processo Licitatório nº 0015/2021 – PMRA 

Tomada de Preço Para Obras e Ser. de Engenharia nº 0001/2021 – PMRA 

 

OBJETO: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 

POR EMPREITADA GLOBAL na execução de obra com Pavimentação Asfáltica no 

Pátio da Unidade Básica de Saúde do Município de Rio das Antas, sito a Rua 

Jacob Willibaldo Hartmann, 594, a execução será em Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente, Área a Pavimentar de 2.757,60m2, Tudo em conformidade com 

o projeto aprovado, Memorial descritivo, planilha de custo e as normas do 

edital completo. 

 

Aos TREZE dias do mês de ABRIL do ano de DOIS MIL E VINTE E UM às 09:00 

horas, reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura, junto à sede do 

Poder Executivo Municipal a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo 

Prefeito Municipal, através do decreto nº 89/2020, para conduzirem os 

trabalhos referente a resposta ao questionamento apontado pela empresa 

NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, CNPJ: 27.841.750/0001-42, no ato da 

Abertura da documentação de Habilitação, como segue: 

 

“Intenções de recursos/questionamento: O representante da empresa NOSSA 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA questionou a comissão de licitação, sobre o fato 

da exigência da certidão Negativa Federal VALIDA, apenas NO ATO DE 

ASSINATURA DO CONTRATO. O presidente da Comissão e demais membro, 

Juntamente com a assessoria Jurídica, deliberarão sobre o questionamento e 

emitirão parecer em até 24 (vinte e quatro) horas. A decisão não alterará a 

data para julgamento das propostas de preço. A deliberação será comunicado 

aos participantes por e-mail e será postado no site oficial do Município”. 

Diante do questionamento a Comissão Permanente de Licitações, reuniu-se com 

a assessoria jurídica e deliberaram o que segue: 

 

Vejamos o que estabelece no item 5.7 do edital: 

 

“5.7 - As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 

Individual, de acordo com o artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição...”. 

 

A comprovação de regularidade fiscal, subtende-se que deverá ser feita no 

ato da verificação da documentação de habilitação. 

 

O edital está bem claro quando diz que o prazo é de 05 dias úteis, ou seja, 

não menciona que o documento vencido seja apresentado no ato de assinatura 

do contrato. 

 

Assim, diante do exposto, esta comissão aguardará o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para a apresentação de nova certidão, OU SEJA, até 20/04/2021 as 

17:30 Horas, entendendo que estamos concedendo um tratamento diferenciado a 

empresa em questão. 

 

Diante do presente aproveitamos a oportunidade para corrigir a data para 

prosseguir com o presente processo, onde na ata estabelece a data de 20 de 

Abril de 2021 as 09:00 Horas. 
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Leia-se: 

B)- Determinar a data de 22 de Abril de 2021 às 09:00 horas, para início de 

nova reunião, para abertura dos envelopes das propostas de preço. Caso não 

houver recurso. 

Em nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a 

presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da 

Comissão e demais presentes, e, por mim Presidente da C.P.L., que 

Secretariei a sessão. 

 
“Esta ATA não Contém emendas, rasuras ou entrelinhas, no caso de existência tornará nula”. 

 

RIO DAS ANTAS (SC), 13 de Abril de 2021. 

 

 

 

 

 

Ademir A. Ferrarin                    Juliana Nasc. Dos P. Coscodai 

Presidente da CPL                     Membro Efetivo da Equipe 

Decreto Nº 89/2020                    Decreto Nº 89/2020 

      

 

 

 

Lilian D. A. Constantino              Leonardo Pereira 

Membro Efetivo da equipe              Membro Efetivo da Equipe 

Decreto Nº 89/2020                    Decreto Nº 89/2020 

  


