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Edital de Tomada de Preço N° 09/2018 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇO 001/2019   
 

 Reuniram-se no dia 21/01/2019, as 09:30 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA, o PRESIDENTE e 
seus membros, designados pela Portaria n° 228 com o objetivo de PROCEDER ABERTURA DE ENVELOPES DOS 
PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, tratando do Edital de Pregão TOMADA DE 
PREÇOS N° 09/2018 destinado a REFERENTE A REFORMA  DO CEI MARIA TEREZINHA HAMMES SCHMITZ, COM 
A EXECUÇÃO DA FACHADA, MUROS, PREVENTIVO DE INCÊNDIO E PINTURA COM ÁREA TOTAL DE 436,77 M² , 
conforme anexo I do edital. 
 

Aberto os trabalhos, foi recebido o credenciamento e os envelopes nº 1 e 2 das proponentes presentes, após 
foi realizada a conferência dos documentos, em seguida foi repassado para os representantes para conferência do 
recebimento dos lacres dos envelopes, após foi realizado o credenciamento dos representantes. 

 

CREDENCIAMENTO 

                                                                                                                                                      
EXITO CONSTRUCOES CIVIL EPP                                                                                                                             
                                                                                             
MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI-ME                                                         PRESENTE                                                                                                                                                                                                                 
 
DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA-ME                                                                                                                   
                                                                                             
 

 
 HABILITAÇÃO 

Questionamentos realizados pela empresa MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI-ME: 

 
EXITO CONSTRUCOES CIVIL EPP -  Assinatura do sócio administrador Walter Tomaz Mantau que consta no contrato 
social é diferente das demais documentações. 
 
CUBICA CONSTRUCOES LTDA – A comprovação de vinculo do profissional com a empresa  é um contrato de 
prestação de serviços assinado em 28 de agosto de 2014, porém na certidão emitida do conselho de arquitetura que 
retrata o vinculo do profissional junto a empresa a data é de 27 de junho de 2011, pagina 11 da habilitação, 
representado que este contrato não é contrato que gerou o vinculo com a empresa, por ter sido assinado 3 (três) anos 
após o vinculo técnica identificado na certidão de pessoa jurídica, descumprindo o item 6.5.2.2 do edital. 
 

 

Aberto o envelope n° 1 foram realizados os seguintes questionamentos pela comissão permanente: 

 
MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI-ME – Só apresentou atestado de vistoria e projeto tanto para o 
profissional quanto para a empresa, sendo o exigido no edital é execução, faltou comprovar a execução de cobertura, 
execução de instalação elétrica e execução de pintura.  
 
DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA-ME – Apresentou a 1° alteração contratual não consolida, não 
apresentou acervo técnico compatível com o objeto da presente licitação, tanto para a empresa quanto para o 
profissional. 
 
CUBICA CONSTRUCOES LTDA – Não apresentou o contrato social, não apresentou as CNDs Federal, Estadual e 
Municipal. 
 
EXITO CONSTRUCOES CIVIL EPP - ok 
 
THOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP - ok 



A empresa MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI-ME apresentou a CND municipal positiva, para 
confirmar realmente, foi averiguado ligando para a Prefeitura Municipal de Blumenau, conversando com o setor de 
cobranças a funcionária Micheli Borges e a mesma informou que a empresa esta positiva pelo não recolhimento do ISS 
emitido. Porém existe o Decreto n° 8.538 de 06 de outubro de 2015, em seu artigo 4° A comprovação de 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para 
efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.  

Portanto as empresas MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI-ME, DIMENSE ENGENHARIA E 
CONSTRUTORA-ME e CUBICA CONSTRUCOES LTDA estão inabilitadas, sendo que as demais ainda aguardam a 
análise das planilhas de qualificação econômicas financeiras. 

As planilhas exigidas no edital da qualificação econômica e financeira serão todas analisadas pelo contador da 
prefeitura senhor Jaci Tres.  

Desta forma, o Presidente da CPL abre o prazo de 5 (cinco) dias para os licitantes apresentarem recurso e o 
mesmo número de dias para as contrarrazões de todas as documentações exceto das planilhas de qualificação 
econômicas financeiras.  

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes. 

JONI EVERTON PEREIRA MEMBRO  

DAYSI CRISTIANE PEREIRA PRESIDENTE  

LETICIA REGINA FERREIRA MEMBRO  

FRANCINEIDE PEREIRA COORDENADORA GERAL DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES  

JOZIANE RICHARTS DIRETORA DO CEI  

 
LICITANTE PRESENTE: 
 
 
 
 
MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI-ME 
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