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Processo Administrativo: 46/2022 
Concorrência: CC 02/2022 

EMISSÃO: 29/04/2022 

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 07/06/2022, às 15:00 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 196/2021, para dar continuidade no Processo Administrativo nº 46/2022, 

Licitação nº. CC 02/2022, na modalidade de Concorrência. 

 

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão.  

 

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: 

 

–Às 15h do dia 07/06/2022, a comissão de licitação junto com o setor jurídico se reuniu para 

decidir as questões referente a 1ª ata de abertura da documentação das empresas. A comissão 

realizou diligencias em dois órgãos de conselho, sendo eles, o CRT-04 e o CAU para dirimir as 

dúvidas que foram levantadas pela comissão no dia da abertura (documentos anexos). Assim, 

decidiu por: DESCLASSIFICAR a empresa A&S TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA por 

não apresentar a certidão de acervo técnico registrada no devido conselho, conforme preceitua o 

item 7.10.5.1 do edital. Em contato com o CRT-04, o órgão informou que emite as certidões de 

acervo técnico com o devido registro, desde que o técnico solicite. DESCLASSIFICAR a empresa 

METROTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA pelos mesmos motivos expostos 

anteriormente, a empresa não apresentou a CAT com o registro no CAU. Em contato com o órgão, 

foi explicado que há a possibilidade de ser emitida as duas certidões, com e sem registro, assim a 

empresa deixou de apresentar conforme preceitua o item 7.10.5.1 do edital. DESCLASSIFICAR a 

empresa GRS ENGENHARIA LTDA, por não apresentar a CAT com registro no CREA conforme 

preceitua o item 7.10.5.1 do edital. DESCLASSIFICAR a empresa GEONEVES 

AEROLEVANTAMENTOS LTDA, as certidões apresentadas pela empresa correspondem apenas 

de levantamento topográfico para fins de retificação e de aerolevantamento para 

geoprocessamento de imagens do uso atual do solo de imóvel rural, atendendo parcialmente o 

objeto da licitação, correspondendo apenas 27% do objeto. A empresa também apresentou a 

certidão FGTS vencida, sendo aberto o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a situação e 

apresentar dentro do prazo de validade. Assim, está aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encerrando em 15/06/2022 às 17h00,  para as empresas, caso queiram, apresentarem recurso 

contra sua desclassificação do certame. O recurso pode ser enviado para o e-mail 

licitacao@agronomica.sc.gov.br através do aviso de recebimento da pregoeira, e confirmado 

através do telefone (47) 3542-0166 ou (47) 3542-0056.  

 

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

 

Agronômica-Santa Catarina, 07/06/2022. 
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___________________ 

Gabriela Carolina da Silva 

Presidente da Comissão 

 

______________________                                                                                 _________________ 

Volnice Regina Flausino                                                                                        Aline de Souza 

Membro da Comissão                                                                                       Membro da Comissão 
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