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Processo Administrativo: 10/2021 

Concorrência: CC 01/2021 
EMISSÃO: 09/02/2021 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE, PARA EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E CORRELATOS NO 

MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA 
 

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 
 

No dia 05/05/2021, às 14:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Agronômica na 
Rua 7 de Setembro, 215, Centro., reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pela(o) 
Decreto nº 141/2020, para dar continuidade no Processo Administrativo nº 10/2021, Licitação nº. CC 

01/2021, na modalidade de Concorrência. 
 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, 
por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da 
comissão: 

 

–Na data de 03/05/2021 a empresa ORBIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA apresentou recurso 
administrativo alegando a nulidade do processo por falta de publicação das atas no Diário Oficial 

dos Municípios, o recurso foi encaminhado ao jurídico que emitiu o Parecer 35/2021- JK, onde não 
acatou as alegações levantadas pela empresa. Do mesmo modo, este é o entendimento dessa 
comissão, que ressalta que a falta de publicação da ata de abertura dos envelopes no DOM, não 

gerou prejuízo nenhum a licitante, haja visto, que a modalidade Concorrência, impede que as 
empresas participantes realizem lances verbais, sendo considerado apenas o valor constante na 

proposta. A comissão ressalta também, que houve a publicação de todos os atos no site do município. 
Ademais, tendo em vista que a empresa RAUL SOPKO ENGENHARIA apresentou toda a 
documentação dos equipamentos conforme exigências do Edital, esta licitação será homologada na 

data de hoje.  

 
Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. 

 
Agronômica-Santa Catarina, 06/05/2021. 
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Gabriela Carolina da Silva 

Presidente da Comissão  
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Jaqueline Terezinha Jethe                                                                                       Giselen Rosa 

Membro da Comissão                                                                                       Membro da Comissão 
 


