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ATA DE SESSÃO REUNIÃO DA COMISSÃO NOMEADA ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº3889/2019 
COMISSÃO DE ANÁLISE DO EDITAL DE CHAMAMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, VISANDO 
CONVOCAR INTERESSADOS EM DESENVOLVER E APRESENTAR ESTUDOS DE VIABILIDADE, 
LEVANTAMENTOS, INVESTIGAÇÕES, PESQUISAS, SOLUÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS E PARECERES, QUE 
CONSOLIDEM UM PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO “TURISTA DE UM DIA” E DE 
REGISTRO, CONTROLE E COBRANÇA DA TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (TPA).  

 
1. REUNIÃO SOLICITADA POR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

2. CONVOCAÇÃO REALIZADA: DATA: 23/01/2019; 

3. LOCAL E DATA, HORA: SALA DE REUNIÕES – DATA: 24/01/2019- ÀS 15h:00min; 

4. PAUTA: PROTOCOLO Nº08/2019 – REQUERENTE: INSIGHT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

5. PARTICIPANTES: MEMBROS DA COMISSÃO DECRETO MUNICIPAL Nº3889/2019; 

6. PRESENTES: FERNANDA CRISTINA ROSA, KARINA JUSSARA DOS SANTOS, EZEQUIEL EMERSON VIEIRA.  

7. ABERTURA 

Na data de vinte e quatro de dois mil e dezenove, a partir das 15h00min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de 

Itapoá, fizeram-se presentes os membros da comissão, FERNANDA CRISTINA ROSA, KARINA JUSSARA DOS SANTOS, 

EZEQUIEL EMERSON VIEIRA, FERNANDO VITOR PERES. A sessão foi aberta e presidida pela Vice - Presidente da 

Comissão Sra. FERNANDA CRISTINA ROSA, com o propósito de discutir e deliberar sobre o pedido de autorização previsto 

nas clausula 5.8 a 5.11 do edital de chamamento público nº01/2019 – PMI.   

 

8. RECEBIMENTO DO PROCESSO 

Primeiramente faz-se a análise e a juntada dos autos do processo do pedido de qualificação da empresa requerente, 

seguidos das seguintes documentações: Qualificação e requerimento (Anexo I), Contrato Social, Comprovante de Inscrição 

do CNPJ, Qualificação fiscal (Certidão negativa junto a Receita Federal e Dívida Ativa da União, Certidão Negativa do 

Estado, Certidão Negativa Municipal, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão do Ministério do Trabalho,  

Qualificação Técnico Profissional (atestado de capacidade técnica ou a certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo 

CREA).   

9. DA DISCUSÃO 

Foi constatado pelos membros que foi juntado pela empresa requerente um Atestado de capacidade técnica emitido pela 

empresa ACM Soluções Elétricas CNPJ: 05.885.865/0001-04, aonde não consta o técnico profissional que realizou os 

trabalhos, e assim como o edital exige “Qualificação Técnico Profissional”, foi baixado diligência a empresa ACM o 

representante informou que a empresa INSIGHT ENGENHARIA E CONSULTORIA foi sub-contratada para realizar a 

parte financeira (fluxo de caixa) no estudo de implantação de TPA no Município de Arraial do Cabo/RJ, portanto não 

possuía ART dos serviços prestados, neste ato a sessão foi suspensa para baixar diligência a empresa requerente.  No dia 

24/01/2019 foi solicitada a empresa por telefone que enviasse por e-mail a essa Comissão o acervo técnico e registro no 

CREA de um dos técnicos, já no dia 25/01/2019 às 15h:55min a empresa encaminha por e-mail a Certidão de Pessoa 

jurídica junto ao CREA/SC, sendo que a mesma possui a em seu registro um engenheiro eletricista e um técnico em 

eletrônica, após não foi obtido mais contato com a empresa seja por telefone ou e-mail conforme e-mail encaminhados 

25/01 às 17h:31min e aviso de recebido pela empresa, e outro e-mail encaminhado no dia 25/01 às 16h:16min, anexo.    

10. ANÁLISE E JULGAMENTO DO PROTOCOLO E ABERTURA DE ENVELOPE  
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Reaberta a sessão no dia 29/01/2019 às 13h:30min, passou-se a análise documental da empresa INSIGHT 
ENGENHARIA E CONSULTORIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no  CNPJ/MF: 20.365.339/0001-07, com 
sede a Rua 2 de setembro, nº3383, 4º andar, Bairro: Itoupava Norte, no Município de Blumenau/SC,CEP: 89.053-195, 
Telefone: (47) 3234-5000, neste ato representada pelo sócio Sr. Fábio Allan Fiedler, Brasileiro, administrador, portador 
do CNPF: 001.253.299-11 e inscrito no CI.RG. 3/R.3.061872 SSP/SC, a Comissão seguindo passo a passo o edital no que 
tange aos documentos de habilitação foi analisado e achado conforme, porém tendo em vista a divergência em seu acervo 
técnico e a apresentação concisa de um técnico em eletrônica e um engenheiro eletricista solicitamos a empresa que no 
prazo de até 04/02/2019 apresente a relação de equipe técnica de quais profissionais que irá integrar o corpo técnico 
para elaboração dos estudos, como condição de liberação da emissão de autorização para inicio dos estudos da 
Manifestação de interesse para realização de estudos prévios de viabilidade técnica, econômica financeira e jurídica, 
destinados à implantação de sistema de cobrança de taxa de preservação ambiental (TPA) do Município de Itapoá/SC.    
 
 

11. CONCLUSÃO 
Depois da integração dos membros presentes, especificamente no que tange a análise processual, documental a 
qualificação apresentada pela empresa INSIGHT ENGENHARIA E CONSULTORIA, foi julgada conforme, portanto 
habilitado, e apto a surtir efeitos, desde que apresente até o dia 04/02/2019 a relação de equipe técnica.  
 

12. ENCERRAMENTO 
A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da 
mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta 
assinada por todos os presentes as 15h:00min. 

Itapoá, 29 de janeiro de 2019.

 

13. PRESENTES NA SESSÃO  
 
 

KARINA JUSSARA DOS SANTOS 
MEMBRO 

 
 

FERNANDA CRISTINA ROSA 
VICE PRESIDENTE  

 

  
 

 
 
 

 
EZEQUIEL EMERSON VIEIRA 

MEMBRO 
 


