
 

MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA – ESTADO DE SANTA CATARINA. ATA RELATIVA 
AO JULGAMENTO DE RECURSO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018-TP, 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 037/2018. Aos cinco (5) dias do mês de junho do ano 
de dois mil e dezoito (2018), às dez (10) horas e trinta (30) minutos, na sede da Prefeitura 
Municipal de Rio Fortuna, esteve reunida a Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto 
001/2018, para julgar o recurso administrativo apresentado pela empresa SETEP 
CONSTRUÇÕES S.A. (CNPJ 83.665.141/0001-50) referente à inabilitação da empresa 
supra citada na sessão de análise dos documentos de habilitação da Tomada de Preços 
nº 003/2018 – Processo de Licitação 037/2018, conforme ata da sessão ocorrida em vinte 
e quatro (24) de maio do corrente ano. Diante do exposto no recurso apresentado pela 
SETEP CONSTRUÇÕES S.A. (CNPJ 83.665.141/0001-50), complementado pelo Parecer 
Jurídico elaborado pela Assessoria Jurídica desta municipalidade, e em cumprimento ao 
item 4.3 do referido edital, a Comissão de Licitação verificou que a documentação 
apresentada pela empresa na fase de habilitação atende também aos requisitos 
necessários para obter o Certificado de Cadastro de Fornecedores do Município de Rio 
Fortuna. Como o item de número 4.3 do edital prevê que empresas com cadastro vencido 
participem do certame licitatório desde que comprovem regularidade fiscal e apresentem 
os demais documentos exigidos para cadastro de fornecedor, fica a empresa SETEP 
CONSTRUÇÕES S.A. (CNPJ 83.665.141/0001-50) HABILITADA para participar da 
próxima etapa (abertura das propostas de preço) desta licitação. Não havendo 
interposição de quaisquer recursos durante o prazo recursal, a Comissão de Licitação, que 
já está em posse dos envelopes das propostas de preço, abrirá as propostas das 
empresas habilitadas no dia 13 de junho de 2018, às 08 horas. Tendo em vista a 
urgência do prosseguimento deste Processo Licitatório, notificam-se todas as empresas 
participantes via e-mail. A Ata desta sessão também estará disponível no site no Município 
de Rio Fortuna, podendo ser acessada pelo endereço www.riofortuna.sc.gov.br. Nada 
mais havendo a ser tratado, foi lavrada esta Ata, devidamente assinada por todos os 
presentes. Rio Fortuna/ SC, 05 de junho de 2018. 
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