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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

TOMADA DE PREÇOS

Nº Processo:

6/2021

85/2021
19/08/2021Data Processo:

Reuniram-se  no  dia  14/10/2021  as  14:00,  no(a)  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  TUBARÃO,  os  Membros  da
Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS destinado a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  A  REALIZAÇÃO  DE  ESTUDOS,  ANÁLISE  DE  DADOS,  ELABORAÇÃO  DE  MAPAS
TEMÁTICOS  E  ELABORAÇÃO  DE  PLANOS  DE  AÇÕES,  VISANDO  A  ELABORAÇÃO  DO  PLANO  DE  MOBILIDADE
URBANA DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, SANTA CATARINA.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 1/2021

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por
ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:
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Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

TECNOTRAN ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA 20.446.662/0001-05

RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA 11.509.268/0001-70

Aberta a sessão, a Comissão de Licitação registra as empresas participantes desta licitação, as quais apresentaram seus
envelopes no prazo estabelecido em edital, quais sejam: *A*- TECNOTRAN ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA  ,*B* -
RISCO ARQUITETURA URBANA.  Rubricados os envelopes de habilitação e proposta por todos os presentes, passou-se à
abertura dos envelopes nº 01 - habilitação. Após, foram conferidos todos os documentos habilitatórios apresentados pelas
licitantes . Dessa feita, a Comissão decide suspender a presente sessão a fim de que todos os documentos sejam avaliados
com  cautela,  inclusive  aqueles  que  se  referem  à  qualificação  técnica  das  licitantes,  os  quais  serão  examinados  por
engenheiro  do  quadro  de  servidores  do  Município. Fixa-se,  pois,  a  data  de  14/07/2021,  às  16 horas,  para  a  sessão  de
julgamento  sobre  os  documentos  de  habilitação.  Intime-se  e  publique-se.
Aberta a sessão, a Comissão de Licitação passa a registrar as empresas que se encontram como participantes do presente
processo,  cujos  envelopes  de  habilitação,  proposta  técnica  e  proposta  de  preços  foram  entregues  dentro  do  prazo
estabelecido no edital. São elas:  *A*- TECNOTRAN ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA  ,*B* - RISCO ARQUITETURA
URBANA.  Destaca-se  que  não  há  representante  legal  de  empresas  presente  nesta  sessão.  Após  os  envelopes  serem
rubricados  pela  Comissão  de  Licitação,  passou-se  à  abertura  dos  envelopes  nº  01  –  documentos  de  habilitação  -,  das
empresas  licitantes.  Abertos  tais  envelopes,  foram rubricados  e  conferidos  os  documentos  apresentados  pelas  empresas.
Contudo,  para  que  os  documentos  relativos  à  qualificação  técnica  das  licitantes  sejam  examinados  com  cautela  pela
Secretaria  Municipal  de  Segurança,  Trânsito  e  Patrimônio,  vez  que  esta  foi  a  responsável  pela  formulação  do  Termo  de
Referência do edital e de todos os requisitos que lá constam, suspende-se a presente sessão, fixando-se a data de 21 de
outubro de 2021, às 16 horas, para a sessão de julgamento sobre os documentos de habilitação. Intime-se e publique-se.

JOSI CARDOSO AMADEU
MEMBRO

ADRIANA VALGAS BRASIL
MEMBRO

CARLI MAAS MARTINS
MEMBRO

KARLA VITORETI CIPRIANO
PRESIDENTE

DARLAN MENDES DA SILVA
MEMBRO

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.




