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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Porto Alegre

Ata de Habilitação da Concorrência do tipo Menor Preço 

Nº 00007/2013 

Às 18:51 horas do dia 03 de setembro de 2013, reuniram-se o Presidente da Comissão deste Órgão e respectivos

membros, designados pelo documento Portaria - 247/2013, para, em atendimento às disposições contidas na Lei nº

8666/1993 e legislação complementar, bem como as condições contidas no Edital e seus Anexos, realizar os

procedimentos da Concorrência nº 00007/2013, referente ao Processo nº 23368000223201336. Objeto: Reforma da

Sede Centro do IFRS Câmpus Porto Alegre - Área Total da Reforma 5.777,725m, conforme especif icações constantes

no Edital. Inicialmente, o Presidente comunicou o recebimento dos envelopes de habilitação e propostas Menor Preço.

Declarou encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, passando imediatamente a abertura dos envelopes de

habilitação.

PARTICIPANTES CREDENCIADOS

Licitante Representante

CPF/CNPJ
Nome/Razão Social

Identidade/Emissor
Nome

89.866.321/0001-87

CISAL CONSTRUCOES LTDA.

08.489.244/0001-91

CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA LTDA - EPP

4062364221 / SSP / RS

RUBIA GABRIELA FERNANDES MARQUES

94.393.998/0001-85

TAREFA CONSTRUCOES LTDA

RESULTADO DA HABILITAÇÃO

Situação de Habilitação CPF/CNPJ
Porte/Decl.

ME/EPP

Inabilitado - A empresa não apresentou o atestado de capacidade

técnica acompanhada da Certidão de Acervo Técnico registrado no

CREA ou CAU do responsável técnico conforme item 7.3.4, inciso

II.1.1 das parcelas de maior relevancias dos seguintes itens B

instalação de painéis de vidros temperados laminados C instalação

ou recuperação de piso em mármores granito G execução de

instalações de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica

89.866.321/0001-

87
NÃO/NÃO

Inabilitado - A empresa não apresentou o atestado de capacidade

técnica referente a execução de instalações de Sistema de

Proteção contra Descarga Atmosférica com a Certidão de Acervo

Técnico registrada no CREA ou CAU do responsável técnico,

conforme item 7.3.4, inciso II.1.1. g. do edital.

08.489.244/0001-

91
SIM/SIM

Inabilitado - A empresa foi inabilitada pelos seguintes motivos 1

Não apresentou o atestado de capacidade técnica referente a

execução de instalações de Sistema de Proteção contra Descarga

Atmosférica com a Certidão de Acervo Técnico registrado no CREA
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ou CAU do responsável técnico, conforme item 7.3.4, inciso II.1.1.

g. do edital, 2 Não apresentou a indicação do responsável técnico

conforme modelo anexo VI do edital EXPERIÊNCIA E DECLARAÇÃO

DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, solicitado no item 7.3.4 inciso II, 3

Não apresentou o comprovante item 7.3.4 inciso III, referente a

comprovação de que o profissional indicado para ser responsável

técnico pela execução da obra faz parte do quadro profissional

permanente da empresa na data prevista para abertura dos

envelopes. 4 Item 7.3.4 inciso V, uma vez que não consta o nome

do Sr Roberval Mostardeiro de Paula, Engenheiro Eletricista e de

Segurança do Trabalho na indicação da equipe e do pessoal

técnico especializado.

94.393.998/0001-

85
NÃO/NÃO

PRAZOS RECURSAIS

O prazo recursal será contado a partir da publicação do resultado no Diário Oficial da União.

INFORMAÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

25/07/2013

05:00:34
Evento de Inclusão - Concorrência NÂº 000072013.

30/07/2013

05:00:22

Evento de Adiamento. Licitacação adiada para: 02/09/2013 14:00:00. A licitação foi

alterada. Campos alterados: Data Hora Prevista Abertura.

02/09/2013

14:03:07
A sessão de Habilitação foi aberta às 14:03 horas do dia 02 de setembro de 2013.

02/09/2013

15:08:04

A Sessão Pública foi suspensa às 15:07 horas do dia 02 de setembro de 2013.

Administrativa. Justificativa: Sessão suspensa para análise detalhada da

documentação.

03/09/2013

18:51:56
A sessão de Habilitação foi reaberta às 18:51 horas do dia 03 de setembro de 2013.

04/09/2013

10:28:21

O Fornecedor 08489244000191 - CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA LTDA - EPP foi

inabilitado: A empresa não apresentou o atestado de capacidade técnica referente a

execução de instalações de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica com a

Certidão de Acervo Técnico registrada no CREA ou CAU do responsável técnico,

conforme item 7.3.4, inciso II.1.1. g. do edital.

04/09/2013

10:36:27

O Fornecedor 89866321000187 - CISAL CONSTRUCOES LTDA. foi inabilitado: A

empresa não apresentou o atestado de capacidade técnica acompanhada da Certidão

de Acervo Técnico registrado no CREA ou CAU do responsável técnico conforme item

7.3.4, inciso II.1.1 das parcelas de maior relevancias dos seguintes itens B instalação

de painéis de vidros temperados laminados C instalação ou recuperação de piso em

mármores granito G execução de instalações de Sistema de Proteção contra Descarga

Atmosférica

04/09/2013

10:38:17

O Fornecedor 94393998000185 - TAREFA CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado: A

empresa foi inabilitada pelos seguintes motivos 1 Não apresentou o atestado de

capacidade técnica referente a execução de instalações de Sistema de Proteção contra

Descarga Atmosférica com a Certidão de Acervo Técnico registrado no CREA ou CAU do

responsável técnico, conforme item 7.3.4, inciso II.1.1. g. do edital, 2 Não apresentou

a indicação do responsável técnico conforme modelo anexo VI do edital EXPERIÊNCIA

E DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, solicitado no item 7.3.4 inciso II, 3 Não

apresentou o comprovante item 7.3.4 inciso III, referente a comprovação de que o

profissional indicado para ser responsável técnico pela execução da obra faz parte do

quadro profissional permanente da empresa na data prevista para abertura dos

envelopes. 4 Item 7.3.4 inciso V, uma vez que não consta o nome do Sr Roberval

Mostardeiro de Paula, Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho na indicação

da equipe e do pessoal técnico especializado.

04/09/2013

10:49:37

A sessão de Habilitação foi encerrada às 10:38 horas do dia 04 de setembro de

2013.Com a opção de publicação de Evento.

Após o encerramento da Habilitação, lavrou-se a presente Ata conforme estabelece a legislação. Nada mais havendo a
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declarar foi encerrada a sessão às 10:38 horas do dia 04 de setembro de 2013.

 

RENATO PEREIRA MONTEIRO

Presidente da Comissão de Licitação

 

ADEMIR GAUTERIO TROINA JUNIOR

Membro

 

TATIANE BERENICE GOMEZ

Membro


