
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA            CNPJ:AV PARAGUASSU 1881C.E.P.: 90.836.693/0001-4095555-000 - Capão da Canoa - RS
CONCORRÊNCIAProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  2/2020 - CC 479/2020465/202020/04/2020Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 17 de Junho de 2020, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA            , reuniram-se os membrosda Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 902/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº465/2020, Licitação nº. 2/2020 - CC, na  modalidade de Concorrência p/ Compras e Serviços.
Execução do Serviço Público de Coleta de Resíduo Sólidos Urbanos Orgânico, Domiciliar e Comercial, Manual e Mecanizada e Transporteaté Destino Final, no Aterro Sanitário Municipal, localizado na Estrada da Laguna (s/nº), no Distrito de Arroio Teixeira, Capão da Canoa RSpara deposito (Aterro Sanitário). ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  151/2020    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:
DIEGO MAURER EPP.,   CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI  EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRASLTDA.,   ECOSERVICE COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.,   RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI.,   COLETURBSOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.,   BH SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI.,  CONSTRUTORA AMDP.,   BRISATRANSPORTES EIRELI.,   LINHA VERDE AMBIENTAL EIRELI.,   NATUBIO TRANSPORTE GERENCIAMENTO INTEGRADODE RESÍDUOS EIRELI.   HUMANIZA URBANIZAÇÃO EIRELIInicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda adocumentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:- Após análise da documentação apresentada pelos licitantes do processo em tela,  a representante da empresa COLETURBSOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. solicita a ainabilitação da licitante CONSTRUTORA AMDP por ter apresentado balançopatrimonial do exercício de 2018 e os indíces sem assinatura, da empresa ECOSERVICE COSNTRUÇÕES E SERVIÇOSEIRELI. por ter apresentado balanço patrimonial do exercício de 2018 e da empresa NATUBIO TRANSPORTEGERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI. por ter apresentado atestado de capacidade técnica em nome deoutra empresa. O representante da empresa CONSTRUTORA AMDP solicita inabilitação da empresa ECOSERVICECOSNTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI por ter apresentado as declarações em cópias e não ter apresentado certidãonegativa de falência, da empresa DIEGO MAURER EPP. por ter apresentado as declarações em cópias e os índicescontábeis apresentados não atendem o edital, da empresa BH SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI por terapresentado contrato com o engenheiro válido por 45 dias e não ter apresentado registro don crea do outro engenheirocontratado, da empresa NATUBIO TRANSPORTE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI por terapresentado capital social do crea diferente do certificado de capacidade financeira, da empresa HUMANIZAURBANIZAÇÃO EIRELI por ter apresentado índices do balanco patrimonial que não atendem o edital e ter apresentadodeclaração de ME/EPP sem assinatura, da empresa EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA. por terapresentado certidão federal vencida. O representante da empresa RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI solicitainabilitação da empresa  CONSTRUTORA AMDP por não ter apresentado vínculo com o responsável técnico, da empresaBH SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI. por ter apresentado atestado de capacidade técnica que não contempla oobjeto licitado, solicita a inabilitação da empresa CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI por ter apresentadoatestado de capacidade técnica que não contempla o objeto licitado, da empresa ECOSERVICE COSNTRUÇÕES ESERVIÇOS EIRELI. por ter apresentado declarações com assinaturas não sendo original, sendo cópias simpes. Orepresentante da empresa BH SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI. solicita inabilitação da empresa NATUBIOTRANSPORTE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI. por não apresentar em seu contrato social objetocompatível com o objeto licitado e ter apresentado atestados de capacidade técnica incompatíveis com o objeto licitado,da empresa HUMANIZA URBANIZAÇÃO EIRELI por ter apresentado balanço patrimonial totalmente incompleto, emdesacordo com a legislação vigente, da empresa COLETURB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. por ter apresentadobalanço patrimonial totalmente incompleto, da empresa CONSTRUTORA AMDP por ter apresentado balanço patrimonialde 2018, que não esta vigente e ter apresentado atestados de capacidade técnica que nção atendem o objeto licitado, daempresa  DIEGO MAURER EPP. por ter apresentado requerimento de empresário sem objeto a ser licitado e da empresaECOSERVICE COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. por ater apresentado balanço patrimonial do ano de 2018. Arepresentante da empresa
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CONCORRÊNCIAProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  2/2020 - CC 479/2020465/202020/04/2020Folha:  2/2 COMISSÃO:Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. Màrcio EspíndolaGilmar José JobimPriscila Hermani Medeiros de AguiarBeatriz VieiraEliana Aparecida Comasseto DreyAmauri Magnus Germano

Capão da Canoa,  17  de  Junho  de  2020 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação - ........................................ - Membro - ........................................ - Membro - ........................................ - Membro - ........................................ - Membro - ........................................ - Prefeito Municipal


