
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/SAMAE/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/SAMAE/2019
Aos seis dias do mês de  junho de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Tijucas - SC, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria 
nº 007/2019 de 07/01/2019, para abrir e examinar a Documentação do Processo Licitatório nº 026/
SAMAE/2019 Tomada de Preço nº 002/SAMAE/19, para a Contratação de empresa especializa em 
serviços de Engenharia de Obras Civis para Substituição de Poços de Visita Tipo TIL RADIAL 
por poços de visita em anéis de concreto armado para Rede Coletora de Esgotamento Sanitário 
do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, do município de Tijucas/SC, de 
acordo com as condições estipuladas neste Edital, nos seus anexos e no contrato, cujos termos, 
igualmente, o integram. Foram observados os devidos procedimentos de publicidade e legalidade, o 
qual encontra-se o edital disponível no site do município www.tijucas.sc.gov.br - licitações no momento da 
abertura desta sessão. Quanto à análise técnica, a empresa ANDRADE AMORIM ENGENHARIA EIRELI 
ME, não atingiu a capacidade técnica necessária por não apresentar o item 7.5.3 do edital relacionado 
ao serviço, sendo assim considerada inabilitada. A empresa N A J EMPREITEIRA LTDA, atendeu os 
requisitos de acervo e qualificação técnica, ficando assim habilitada. Quanta análise contábil, todas as 
empresas participantes atingiram os índices do item 7.3 do referido edital. Fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme artigo 109, inciso I “a” da Lei 8.666/93. Nada mais 
havendo a declarar, a Presidente da CPL encerra a sessão. Publique-se para os fins e efeitos legais. Nada 
mais havendo a declarar, a Presidente da CPL encerra a sessão. Publique-se para os fins e efeitos legais. 
Tijucas, 06 de junho de 2019. Jilson José de Oliveira – PRESIDENTE DO SAMAE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/PMT/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/PMT/2019

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às onze horas, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Tijucas - SC, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 
007/2019 de 07/01/2019, para abrir a Proposta do Processo Licitatório nº 069/PMT/2019 Tomada de 
Preço nº 007/PMT/19, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA ATANÁSIO BERNARDES, 
COM 1.043,88 METROS, NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÕES, 
BDI, PROJETOS E TODAS AS ART’S (CREA) NECESSÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, de acordo com as condições estipuladas neste Edital, 
nos seus anexos e no contrato, cujos termos, igualmente, o integram. Passou-se a abertura dos 
envelopes propostas da empresas FÓRMULA PAVIMENTAÇÃO URBANA EIRELI com o valor global 
de R$. 1.472.089,62 (Um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, oitenta e nove reais e sessenta e dois 
centavos), TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AUGUSTO LTDA com o valor global de R$. 1.460.131,63 
(Um milhão, quatrocentos e sessenta mil, cento e trinta e um reais e sessenta e três centavos), INFRASUL 
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor global de R$. 1.465.331,11 (Um milhão, 
quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e onze centavos) SETEP CONSTRUCOES 
S.A com o valor global de R$. 1.438.787,83 (Um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e oitenta 
e sete reais e oitenta e três centavos) e PLM - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA com o valor global de 
R$. 1.564.691,00 (Um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais). Fica 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme artigo 109, inciso I “a” da Lei 
8.666/93. Nada mais havendo a declarar, a Presidente da CPL encerra a sessão. Publique-se para os fins 
e efeitos legais. Tijucas, 06 de junho de 2019. Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a 
disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. Büchelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site  
www.tijucas.sc.gov.br. ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO LEGAL

Tempo de sobra
O time do Figueirense que, ontem, viajou para São Paulo, está 
escalado pelo treinador Hemerson Maria e confiante para 
buscar a primeira vitória fora do estádio Orlando Scarpelli 
nesta Série B. Com tempo de sobra para se preparar, o 
comandante alvinegro trabalhou certinho, com variações 
táticas, inclusive promovendo os treinamentos no período 
da manhã no sentido de adaptar os atletas para o horário 
do jogo de amanhã diante do Oeste. A bola rola às 11h.  

POSITIVO
A equipe do Avaí/
Kindermann aproveita 
a pausa do calendário 
brasileiro por causa da Copa 
do Mundo para reforçar 
o seu grupo. Ontem foi 
anunciado o nome de três 
jogadoras: as atacantes Carol 
e Mylla e a lateral Letícia. 

NEGATIVO
Se já não bastasse toda 
a confusão envolvendo 
o nome do seu filho, 
ontem, o pai do atleta 
Neymar agrediu e pegou 
a máquina do profissional 
Ueslei Marcelino, repórter 
fotográfico da agência 
Reuters. Não complica, papai. 

#Memória

Os atletas do Clube Náutico Riachuelo Edson Altino 
Pereira, Ernerto Vahl Filho e Rainoldo Uessler 
comemoram a conquista da Regata Internacional 
de Jubileu de Ouro, ao lado do diretor Roberto 
Muller. A competição ocorreu no ano de 1965 
em homenagem ao cinquentenário do clube. 

FÁBIO 
MACHADO

twitter: @_fabiomachado
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POSICIONAMENTO

Enquanto os reforços de “três dígitos” não chegam 
no estádio da Ressacada, o treinador Geninho vai 
fazendo o que pode para tentar tirar o melhor do seu 

elenco de atletas. No treinamento de ontem, optou pela 
entrada do Kunde ao lado do Betão colocando o zagueiro 
Ricardo para atuar como volante, no lugar do decepcionante 
e lento Matheus Barbosa. Outra novidade é a entrada do 
Getúlio no lugar do Gegê. Sobre o Ricardo atuando como 
volante, a coluna lembra de um jogo em que ele atuou nessa 
posição, apesar de o desenho indicar naquele momento uma 
linha com três zagueiros: foi na vitória do turno diante da 
Chapecoense na Ressacada por 1 a 0, gol dele, que pegou 
um rebote de um escanteio e fuzilou sem chances para 
o goleiro adversário. É uma alteração de posicionamento 
que pode render positivamente para o time do Avaí. 

ACERVO CLUBE NÁUTICO RIACHUELO/ND
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NOTÍCIAS DO DIA
18 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2019

sporte

Neymar fez 
uma breve 
declaração à 
imprensa após 
passar1h30 no 
local

 CESAR SALES/AM PRESS & IMAGES/ESTADÃO CONTEÚDO/ND

VAZAMENTO DE IMAGENS

Neymar depõe em delegacia do RJ
O atacante Neymar depôs 

na noite de ontem na Dele-
gacia de Repressão a Crimes 
de Informática (DRCI), na 
Cidade da Polícia, na zona 
norte do Rio. Ele foi ouvido 
no inquérito que investiga 
suposto vazamento de ima-
gens íntimas e conversas 
com Najila Trindade, mo-
delo que acusa o jogador de 
agressão e estupro. O atleta 

ficou cerca de 1 hora e 30 mi-
nutos no local.

Na saída, o craque do Pa-
ris Saint-Germain deu uma 
breve declaração. “Só que-
ro agradecer todo o apoio e 
mensagem que todo mun-
do mandou, agradecer todo 
o carinho. Me senti muito 
amado”, afirmou, sem res-
ponder perguntas dos jorna-
listas.

Uma das advogadas do jo-
gador, Maíra Fernandes, afir-
mou que a oitiva foi tranquila. 
“Neymar acabou de prestar 
depoimento e fez questão de 
vir o quanto antes para escla-
recer tudo o que era devido. 
Nós confiamos plenamente 
que vamos provar a inocência 
dele”, disse. “Ele está tran-
quilo em relação a isso e nós 
também”, afirmou.

 COPA DO BRASIL 

QUARTA FASE

  JOGOS DE IDA 
 15/5, 19h15 Atlético-MG 0 x 0 Santos
15/5, 21h30 Corinthians 0 x 1 Flamengo
15/5, 21h30 Fluminense 1 x 1 Cruzeiro
16/5, 19h15 Fortaleza 0 x 0 Athletico-PR
22/5, 19h15 Samp. Corrêa 0 x 1 Palmeiras
22/5, 21h30 Juventude 0 x 0 Grêmio
22/5, 21h30 São Paulo 0 x 1 Bahia
23/5, 20h Internacional 3 x 1 Paysandu 

   JOGOS DE VOLTA 
 29/5, 19h15 Paysandu 0 x 1 Internacional
29/5, 21h30 Grêmio 3 x 0 Juventude
29/5, 21h30 Bahia 1 x 0 São Paulo
30/5, 20h Palmeiras 2 x 0 Samp. Corrêa
4/6, 21h30 Flamengo 1 x 0 Corinthians
5/6, 19h15 Athletico-PR 1 x 0 Fortaleza
5/6, 19h15 Cruzeiro 2 (3 x 1) 2 Fluminense
6/6, 20h Santos 1 x 2  Atlético-MG 

 

PACAEMBU

1 2X

Galo avança
Com dois gols de Chará, o Atlético-
MG venceu o Santos no Pacaembu 
e se classificou às quartas de final 
da Copa do Brasil. Os confrontos 
serão definidos por sorteio.


