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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 348/2021 

TOMADA DE PREÇOS N.o 8/2021 

Às 14hOOmin (catorze horas) do dia 22 (vinte e dois) de dezembro do ano de 2021 (dois mil e 
vinte e um), reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes os 
membros da Comissão Permanente de Licitações (doravante CPL), designados pela Portaria 
n." 513/2021, que subscrevem a presente Ata, para proceder à abertura e julgamento do 
processo de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS n." 8/2021, que tem por objeto a 
contrafação de empresa para execução de cercamento de áreas de preservação permanente 
existentes nos loteamentos Zancanella I e IL na sede do município de Mercedes. Participam 
do certame as empresas Metalúrgica Mercedes Ltda., CNPJ n" 1l.633.76l/0001-55 (doravante 
Metalúrgica); D Mottin e Filhos Ltda., CNPJ n° 00.680.981/0001-65 (doravante Mottin). As 
empresas apresentaram documentação comprovando enquadramento na condição de ME e/ou 
EPP. Caso seja necessário, terão assegurados os benefícios previstos na Lei Complementar n? 
123/2006 e suas alterações. Aberto o Envelope "A" - Documentos de Habilitação - das 
empresas participantes, verificou-se que a empresa Metalúrgica apresentou a documentação 
conforme solicitava o Edital. No que diz respeito à documentação apresentada pela empresa 
Mottin, verificou-se que documentação relativa à qualificação econômico-financeira, 
especificamente no que se refere ao Balanço Patrimonial (item 7.l.4 'b' do Edital) foi 
apresentada de forma incompleta, visto que não se verificou o acompanhamento das Notas 
Explicativas, em conformidade com legislação específica vigente. Também no que diz 
respeito à documentação apresentada pela mesma proponente, constatou-se que houve 
apresentação de cópia de Certificado de Registro Cadastral sem autenticação e não havia 
documento original que permitisse autenticação por parte dos integrantes da CPL. Tais 
elementos anteriormente relacionados levam a CPL a declarar a licitante Metalúrgica 
HABILITADA, ao passo que fica declarada a licitante Mottin INABILITADA. Todos os 
documentos foram rubricados e aferidos pelos presentes. Representante da licitante 
Metalúrgica mencionou a respeito da documentação apresentada pela licitante Mottin, 
especificamente no que diz respeito à apresentação de documentação prevista no item 7.1.3 
'd' do Edital, que se trata da apresentação da ART de Cargo e Função; manifestou também a 
inconformidade no acervo apresentado pela licitante Mottin, que não é compatível com as 
disposições do Edital; menciona também a inconformidade na documentação apresentada em 
relação ao item 7.1.3 'f, sob a alegação de que não ocorreu apresentação de atestado 
registrado no CREA. OCA) presidente da CPL inquiriu os representantes presentes à sessão, a 
respeito da intenção de recorrer sobre a classificação atribuída aos mesmos. A licitante 
Mottin, declarada inicialmente inabilitada, manifestou interesse na interposição recursal, sob 
o argumento de que se trata de empresa optante do Simples Nacional, o que dispensaria da 
apresentação de Notas Explicativas. Os envelopes "B" - Proposta de preços, foram rubricados 
pelos representantes das licitantes presentes, e permanecem sob guarda da CPL até que seja 
possível dar sequência aos trabalhos. Todos os documentos foram rubricados e aferidos pelos 
presentes. OCA) presidente da CPL informou, em seguida, que dar-se-á cumprimento às 
disposições constantes do artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei n" 8.666/93, que prevê o 
período de 05 (cinco) dias úteis para apresentação formal e fundamentada de recursos. 
Decorridos os tramites relativos ao período recursal, a CPL dará sequência, publicando nos 
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veículos oficiais e informando as participantes a data da nova sessão, para abertura dos 
envelopes contendo as propostas das empresas devidamente habilitadas, após recursos. Finda 
a sessão e nada mais havendo a constar, encerrou-se a presente ata que lida e achada conforme 
vai assinado por todos. 
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