
 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

(Processo de Licitação nº 15/2022 – Concorrência nº 01/2022) 

 

Às 09h: 00min (nove horas e zero minuto), do dia 17 (dezessete), do mês de Março de 2022 (dois mil e vinte e dois), na sala de licitações do 

MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, reuniu-se o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria nº 165.2021 e suas 

alterações, e o servidor administrativo do departamento supracitado. Após serem analisados os documentos de habilitação, constatou-se que as 

empresas que apresentaram seus documentos com a devida regularidade, e portanto, HABILITADAS, foram: 

 

Cód. Participante Nome 

107425 PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 

300020 INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA 

 

Enquanto que, conforme o histórico abaixo, as empresas inabilitadas foram: 

 

Cód. Participante Nome 

26913 PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 

85693 EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA 

44024 BALTT EMPREITEIRA, TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA 

 

Histórico da inabilitação: A empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA não apresentou C.A.T. referente ao item “ponte de concreto”, e por 

isso, em desacordo com o especificado no edital (subitem 6.5.3), sendo apresentada apenas uma “planta baixa” não solicitada pelo instrumento 

editalício, e que, portanto, não comprova a sua realização (não passível de diligência). Apresentou também, garantia da proposta (subitem 7.7) no 

valor disposto em edital, correspondente a 1% (um por cento) do valor da obra, porém apresenta declaração do Anexo VII em discordância com o 

valor da garantia (passível de diligência). A empresa EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA em desacordo com o edital, 

apresentou atestados técnicos em quantidade acima do estabelecido, sendo que o referido instrumento estipulou no máximo 02 atestados técnicos, e 

para alguns itens, relativos ao subitem 6.5.3, a mesma apresentou mais de 02 atestados. Em relação à empresa BALTT EMPREITEIRA, 

TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA, a mesma apresenta atestados técnicos acima do permitido em edital para o item “ponte de 

concreto”, portanto, em discordância com o máximo de 02 atestados. 

 

Outras observações (Diligências): Apesar de ser considerada habilitada, a empresa PLANATERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA não apresentou, junto aos documentos de habilitação, a garantia da proposta indicada na declaração do Anexo VII, que 

foi anexada, porém com valor equivocado. O presidente da comissão considera que este esclarecimento será objeto de diligência, junto à empresa 

citada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Prazo para Recurso: De acordo com instrumento convocatório e a legislação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, abre prazo de 

recurso administrativo, acerca da fase de habilitação, em 05 (cinco) dias úteis, com contrarrazões por igual período. Caso as empresas desejem 

proceder com a renúncia do recurso, deverão encaminhar a este departamento de licitações, o termo constante no Anexo IX. Este envio poderá ser 

feito, preferencialmente, através dos e-mails: licitacaopmla@gmail.com e/ou licitacao01@luizalves.sc.gov.br. 
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