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

Data 21/12/2018 Horário início: 14:00min 

Licitação /Modalidade CONCORRÊNCIA 
PROCESSO 

Nº 02/2018 
Nº 137/2018 

OBJETO: 
 

Contratação de empresa especializada para a execução da revitalização da Avenida Celso Ramos, compreendendo 

pavimentação, drenagem e urbanização da via, conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes 

integrantes do Edital. 
 

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de 

Licitação, conforme Decreto Municipal nº 3755/2018. Observando que a Licitação foi publicada em Jornal Diário de 

grande circulação no estado, Diário Oficial dos Municípios, Site Oficial do Município e mural público municipal, no dia 

21/11/2018 a fim de ampla divulgação. Exatamente às 13h30min encerraram os prazos para protocolo de envelopes. 

Protocolaram envelopes as empresas: 
 

Data Prot. Horário Empresa CNPJ/MF 
19/12/2018 106 13h:02m INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA 03.094.645/0001-29 

21/12/2018 109 13h:05m PLANATERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA 82.743.832/0001-62 

21/12/2018 110 13h:07m CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA 27.286.153/0001-01 

21/12/2018 111 13h:08m RAMOS TERRAPLANAGEM EIRELI 83.748.038/0001-74 

21/12/2018 112 13h:09m EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA 03.574.370/0001-20 

21/12/2018 113 13h25m RODOPENA TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÕES LTDA 11.990.269/0001-89 
 

Iniciada a sessão, os membros da CPL e demais presentes rubricaram os envelopes de habilitação e proposta, os quais 

encontravam-se devidamente lacrados. Em seguida foram abertos os envelopes de habilitação das empresas licitantes, 

analisados todos os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, onde foi constatado que as empresas 

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA e RODOPENA TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÕES LTDA apresentaram a 

Declaração de apresentação da garantia (item 7.6.5.6) constando o percentual de 10%, contudo, considerando errata que 

alterou para o percentual de 2,5% e que o percentual declarado é superior ao exigido, não verificaram-se motivos para 

inabilitação das mesmas. Analisados os documentos apresentados pela empresa PLANATERRA TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA verificou-se que a mesma ao apresentar a declaração exigida no item 7.6.5.5 do Edital, declarou que 

mantém vínculo empregatício com órgão ou entidade pública e por esta razão foi considerada INABILITADA. Na sequência, 

verificou-se que a empresa CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA não comprovou o índice Liquidez Geral exigido no edital (item 

7.6.3.7), conforme análise do técnico contábil do município, o grupo “propriedade para Investimento” está classificado 

equivocadamente de acordo com o Comitê de Pronunciamento Contábeis 28, e portanto, a empresa CONSTRUTORA 

FORTUNATO LTDA também foi considerada INABILITADA. No mais, verificou-se também, no Atestado de Visita Técnica 

apresentado pela empresa RODOPENA TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, faltante a assinatura do engenheiro que 

efetuou a visita, contudo, tendo em vista que o respectivo atestado é subscrito por servidor técnico responsável, e que é este 
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servidor que corrobora a informação constante no referido documento, não verificaram-se motivos para inabilitação da 

empresa. A documentação apresentada pelas demais empresas foi achada conforme. Cientes os licitantes do resultado supra, 

ficam os mesmos notificados e aberto o prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A 

sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, 

ocasião em que a empresa RODOPENA TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÕES LTDA apontou erro no CNPJ da empresa no 

quadro de registro de protocolos, ao corroborar esta informação verificou-se que no envelope de habilitação apresentado pela 

empresa RODOPENA TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÕES LTDA consta CNPJ divergente, ao reconferir a documentação 

apresentada, verificou-se a informação correta em todos os documentos, não verificando motivos para inabilitação da 

mesma. A Ata foi corrigida e desta vezi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a 

sessão, indo esta assinada por todos os presentes. 

 
 
 

ISABELA RAICIK DUTRA POHL 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

EZEQUIEL EMERSON VIEIRA 
MEMBRO 

FERNANDO VITOR PERES 
MEMBRO 

MARIZA APARECIDA FILLA 
MEMBRO 

Presentes na sessão: 

 

 

 

 

CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA 
JOSIANE KEMPER 

CPF: 061.980.799-70 

RAMOS TERRAPLANAGEM EIRELI 
BRIAN RANDAL BRUMMER 

CPF: 043.885.989-84 
 

 
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA 

GIOVANI BENVENUTTI 
CPF: 613.375.449-49 

RODOPENA TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÕES LTDA 
RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA 

CPF: 181.289.928-99 
 


