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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

 

Data 15/06/2021 Horário início: 09h00min 

Licitação /Modalidade 
TOMADA DE PREÇO 

PROCESSO 
Nº 04/2021 
Nº 27/2021 

 
OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, TRANSPORTE E GUARDA DOS ANIMAIS DE 
GRANDE PORTE, SOLTOS OU AMARRADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS OU LOCAIS DE LIVRE ACESSO À 
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC, EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº831/2018, ALTERADA PELA LEI 
MUNICIPAL Nº1001/2020. 

 
No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de 
Licitação, conforme Decreto Municipal nº 4522/2020. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos 
Municípios, Jornal de Grande Circulação do Estado e Site Oficial do Município, no dia 31/05/2021 a fim de ampla divulgação. 
Exatamente às 08h30min encerraram os prazos para protocolo de envelopes de propostas. Protocolou envelopes a empresa: 
 

Data Prot. Horário Empresa CNPJ/MF 

15/06/2021 64 08:20 JP CARCERERI SERVIÇOS GERAIS EIRELI ME 40.518.724/0001-46 

 
Iniciada a sessão, os membros da CPL rubricaram os envelopes de habilitação e proposta, os quais encontravam-se 
devidamente lacrados. Em seguida foi aberto o envelope de habilitação da empresa licitante, analisados todos os documentos 
e rubricados por todos os membros da CPL, onde foi constatado que a empresa estava de acordo com o edital, e, portanto 
considerada HABILITADA. Por não haver demais empresas interessadas no certame e considerando que a única licitante foi 
habilitada, foi passando à fase seguinte sendo aberto o envelope de PROPOSTA, o qual foi achado conforme, chegando ao 
seguinte resultado classificatório: 
 

Empresa Valor 

1º JP CARCERERI SERVIÇOS GERAIS EIRELI ME R$ 171.000,00 

 
Portanto a empresa JP CARCERERI SERVIÇOS GERAIS EIRELI ME foi considerada vencedora do certame com o valor R$ 
171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), observando que o valor estimado para esta licitação foi de R$ 171.000,00 
(cento e setenta e um mil reais). Neste ato, foi feita consulta junto ao Departamento de Recursos Humanos, com a servidora 
Sulmaria que Marcos Speck Silvino, titular da empresa vencedora, não é e nunca foi servidor neste Município. Registra-se que, 

deverão ser cumpridos os seguintes prazos, conforme Cláusula 11 “DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO” do Edital: 
 

11.1. Após declarada vencedora a empresa terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para apresentação de 
Comprovação de propriedade através de Certidão registro de imóvel (CRI), ou Contrato de Locação em nome 
da licitante atendendo os dispostos na cláusula 5.2. do termo de referência, aonde neste ato será vistoriado 
e aprovado o local pela fiscalização da Secretaria da Agricultura e Pesca em conjunto com veterinário da 
vigilância sanitária municipal no ato designado, emitindo laudo de aprovação e anexado aos autos do processo 
licitatório necessário a contratação. 
11.2. Após declarada vencedora a empresa terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentação do 
veículo devidamente adaptado atendendo as exigência da cláusula 5.1. do termo de referência a ser 
apresentado diretamente na Secretaria de Agricultura e Pesca para vistoria e aprovação, apresentação a 
documentação do veículo em seu estado regular. A dilação desse prazo só será tolerada após justificativa 
apresentada por escrito e aceita pelo fiscal do contrato. Emitindo laudo de aprovação e anexado aos autos do 
processo licitatório necessário a contratação. 
11.3. Após declarada vencedora a empresa terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para apresentação de 
equipe da prestação dos serviços através de declaração. 
11.4. Após declarada vencedora a empresa terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos comprovar os requisitos 

do item 4.3 do termo de referência, através de declaração de possui à técnica necessária para laçar o animal. 
 

a) O documento de que se trata o item 11.1 “comprovação de propriedade por CRI ou Contrato de Locação 
atendendo os dispostos no termo de referência”, deverá ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias corridos, ou seja, 
até o dia 21/06/2021. 
b) O documento de que se trata o item 11.2 “apresentação do veículo devidamente adaptado atendendo as 
exigências da cláusula 5.1. do termo de referência”, deverá ser apresentado no prazo de 7 (sete) dias corridos, ou 
seja, até o dia 22/06/2021. 
c) O documento de que se trata o item 11.3 “apresentação de equipe da prestação dos serviços através de 
declaração”, deverá ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias corridos, ou seja, até o dia 21/06/2021. 
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d) O documento de que se trata o item 11.4 “comprovar os requisitos do item 4.3 do termo de referência, através 

de declaração de possui à técnica necessária para laçar o animal”, deverá ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias 
corridos, ou seja, até o dia 21/06/2021. 
e) Ainda, deverá ser apresentado a Carteira Nacional de Habilitação do Condutor, conforme alínea “b” do item 5.1 do 
Anexo II - Termo de Referência. 
 
Registra-se que, todos os documentos devem ser apresentados em horário de expediente da Prefeitura de Itapoá, das 
07:30 às 13:30. 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. 
 
 
 
 
 

FERNANDA CRISTINA ROSA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 
 

JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA 
MEMBRO 

LAYRA DE OLIVEIRA 
VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
 


