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PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  29/2021 - PR

57/2021

11/05/2021

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

aquisição de máquina trator agrícola novo para a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio do Município de Schroeder/SC, de
acordo com o Convênio MAPA nº. 892277/2019 celebrado entre a União, por intermédio do Ministério de Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA e o Município de Schroeder/SC

A pregoeira e equipe de apoio, reuniram-se para abertura da licitação.  Este processo foi publicado em resumo no

mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina e disponibilizado na integra no

site: www.schroeder.sc.gov.br do Município de Schroeder/SC.  Apresentou envelopes de habilitação e proposta

comercial, bem como os documentos para credenciamento a empresa ITUARA LTDA. - ME, devidamente protocolados

no horário e data determinado no edital. A empresa ITUARA LTDA. - ME enviou os envelopes e documentos pelo

correio.  Depois de rubricados os envelopes, bem como os documentos para o credenciamento, constatou-se que a

empresa   ITUARA LTDA. - ME apresentou fotocópia do documento de identidade sem autenticação este documento é

exigido no edital no item 4.1.2 e deve obedecer ao disposto no edital no item 4.1.4.1, apresentou contrato social sem

autenticação, este documento é exigido no edital no item 4.1.3 e deve obedecer ao disposto no edital no item 4.1.4.1

apresentou  certidão simplificada emitida pela junta comercial com data superior a exigida no edital, sendo esta de 12

de abril de 2021, este documento é exigido no edital no item 4.1.4 e também a  empresa não apresentou declaração

de habilitação documento exigido no item 4.1.5, sendo assim a empresa está inabilitada a participar do certame pois

não cumpriu com a exigência  do edital no que trata o item 4.6 "Mesmo que a empresa não efetue o credenciamento

de representante, a declaração de habilitação deverá obrigatoriamente ser apresentada fora dos envelopes descritos no

item 3.1, juntamente com documentos que comprovem os poderes conferidos a quem assinar a declaração, tais

documentos de comprovação devem obedecer ao disposto no item 4.1.3.1.   O representante da empresa ITUARA

LTDA. - ME não está presente na sessão.  Não havendo mais empresas participantes no certame.   A empresa

participante declina do direito de recurso ao resultado deste pregão.  Diante do exposto, encerra-se a sessão e pede-se

que seja entregue cópia da ata à empresa participante.

 COMISSÃO:
Schroeder,  10  de  Junho  de  2021

Ivandra de Souza

Tânia Maria Zoz

Valquiria Heidorn Eing

Rafaela Suzan Kienen

 Daniela Samulescki

Valderi Rocha de Camargo
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