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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N. 3/2022 FMS 

 

 

Às 9 horas, do dia 05/05/2022, na sala de licitações do MUNICIPIO DE ASCURRA, reuniram-se os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 7430/2022. Foram abertos os envelopes de documentação das seguintes empresas 

participantes: 

 

Cód. Participante Nome 

106232 TERRAPLENAGEM POFFO LTDA 

438332 VIA PREFERENCIAL SERVIÇOS EIRELI 
  

  
Esteve presente na sessão a representante da empresa TERRAPLENAGEM POFFO LTDA, através da Senhora Christa Gebien Poffo. 

 

A Comissão de Licitações passou a análise da habilitação dos participantes. 

 

A empresa VIA PREFERENCIAL SERVIÇOS EIRELI foi inabilitada por não ter apresentado acervo técnico válido do item aterro 

apiolado, conforme solicitado no item 4.1.4.2 do edital. Cumpre esclarecer que a licitante apresentou a ART de n. 7951464-4 com o 

item compactação de aterro que poderia ter sido considerado se não fosse o fato de que este acervo está ligado ao atestado de 

capacidade técnica emitido pelo responsável técnico Jader Aquiles Novelletto, profissional este que também consta na certidão de 

pessoa jurídica como responsável técnico da empresa licitante VIA PREFERENCIAL SERVIÇOS EIRELI. O acervo foi elaborado 

em favor do profissional Alex Bewiahn. Apesar disso, a realidade é que o profissional técnico ligado a empresa participante (Jader 

Aquiles Novelletto) está atestado a qualificação de outro profissional técnico desta (Alex Bewiahn), o que a Comissão entende 

incompatível com a finalidade de exigir comprovação técnica das licitantes de pessoas jurídicas ou privadas, motivo pelo qual o 

acervo foi desconsiderado, e não havendo outro acervo que comprove este item, a empresa foi considerada inabilitada. 

 

Foi considerada habilitada a empresa TERRAPLENAGEM POFFO LTDA. 

 

Fica aberto o prazo para recursos contra a fase de habilitação, a se iniciar em 06/05/2022 e se encerrar às 17 horas do dia 12/05/2022. 

Os recursos poderão ser protocolados no setor de licitações bem como enviados para o e-mail licitacao@ascurra.sc.gov.br. 

 

Ascurra, 5 de maio de 2022. 
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