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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
 

Data 11/10/2019 Horário início: 09:00min 

Licitação /Modalidade 
TOMADA DE PREÇO 

PROCESSO 
Nº 20/2019 

Nº 100/2019 

 
OBJETO: 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EMEF MONTEIRO LOBATO, LOCALIZADA A RUA 
WALTER CRISANTO, Nº678, BAIRRO SAMAMBAIAL, NESTE MUNÍCIPIO, COM METRAGEM DE 898,89 M2, CONFORME 
PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 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 4064/2019. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos 
Municípios, Site Oficial do Município e mural público municipal, no dia 26/09/2019 a fim de ampla divulgação. Exatamente às 
08h30min encerraram os prazos para protocolo de envelopes de propostas. Protocolaram envelopes as empresas: 
 

Data Prot. Horário Empresa CNPJ/MF 

10/10/2019 223 07h57m ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 26.472.634/0001-30 

11/10/2019 224 07h41m COMPACT CONSTRUTORA 22.970.696/0001-11 

11/10/2019 225 07h53m PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 14.589.125/0001-03 
 

Iniciada a sessão, os membros da CPL 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 pela CPL que a empresa COMPACT 
CONSTRUTORA não atende ao item 2.3.2.1 do Edital quanto a capacidade técnica profissional, empresa apresentou último 
exercício social de 2018 e livro diário 2017, conforme item 2.4.1, apresentou Livro Diário e termos sem assinatura e sem 
registro na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e documentos, conforme item 2.4.4 do Edital, apresentou no item Capital 
Social das Notas Explicativas valor menor do que no contrato, sendo R$ 500.000,00 no Contrato e R$ 250.000,00 nas notas, 
conforme item 2.4.1 do Edital, e, portanto, considerada INABILITADA. As empresas ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA e PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA fazem questionamentos quanto aos documentos de habilitação das 
empresas, que se faz da seguinte forma: 
 

Considerações: ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA  

1 REF.: PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
1.1. Não atende as exigências do item 2.3.2.1, considerando que o edital trata-se de obra de concreto armado pré-fabricado e a empresa 
apresenta acervo de estrutura metálica; 
1.2. Não atende as exigências do item 2.3.3.2, a declaração de conhecimento do objeto não foi firmado pelo responsável técnico e sim pelo 
administrador. 
CONSIDERAÇÃO DA CPL: Quanto ao item 1.1 a CPL através do responsável técnico engenheiro civil entende que o acervo apresentado é 
suficiente para atender o Edital. Quanto ao item 1.2 a CPL constatou que realmente procede os apontamentos para julgá-la INABILITADA 
sendo que o Edital requer assinatura do responsável técnico do ramo da engenharia, no entanto a certidão foi assinada pelo sócio 
advogado. 

2 REF.: COMPACT CONSTRUTORA 

2.1. O contrato da arquiteta tem prazo inferior do prazo da obra; 
2.2. Não possui acervo de estrutura de concreto armado, não atendendo o item 2.3.2.1; 
2.3. O Balanço Patrimonial não atende as exigências legais. 
CONSIDERAÇÕES DA CPL: Quanto ao item 2.1 a CPL entende que até o presente momento o contrato está válido podendo ser 
prorrogado pelas partes, portanto não há motivo para inabilitação da empresa neste quesito. Nos itens 2.2 e 2.3 mantêm-se a inabilitação 
conforme elencado supra.  

Considerações: PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
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1 REF.: COMPACT CONSTRUTORA 
1.1. Endereço não atualizado Certidão CREA; 
1.2. Capital Social não atualizado CREA; 
1.3. Contrato do RT com prazo determinado; 
1.4. ART’s não indica o objeto requerido; 
1.5. Balanço - termo abertura vencido/sem assinatura balanço; 
1.6. Sem demonstrativo resultado do último exercício; 
1.7. Notas explicativas desatualizado capital social/assinaturas; 
1.8. Balanço não apresenta capital social de acordo com última alteração sem assinatura; 
1.9. Termo encerramento sem assinatura e desatualizado; 
1.10. Índices assinados por técnico em contabilidade. 
CONSIDERAÇÃO DA CPL: Quanto aos itens 1.1 ao 1.10 a CPL acata os apontamentos da empresa PALETA para julgar a empresa 
COMPACT INABILITADA. 

2 REF.: ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 

2.1. Comprovação vínculo dos RT; 
2.2. Recibo de entrega do balanço não tem; 
2.3. Nem todas as folhas do balanço estão assinadas pelo contador; 
2.4. Balanço não está atualizado conforme última alteração contratual - capital social diverge  
2.5. Certidão simplificada não confere com última alteração contratual - capital social não confere 
CONSIDERAÇÕES DA CPL: Quanto ao item 2.1 o responsável técnico trata-se do próprio sócio da empresa, portanto neste quesito não 
há razões para INABILITÁ-LA. Quanto ao item 2.2, como trata-se de registro na Junta Comercial e não pelo sistema SPED tem-se apenas o 
carimbo de registro na Junta, portanto neste quesito não há razões para INABILITÁ-LA. Quanto ao item 2.3 a CPL através do contador 
presente entende não haver obrigação, portanto neste quesito não há razões para INABILITÁ-LA. Quanto ao item 2.4 a CPL através do 
contador presente entende que trata-se de livro do ano de 2018 e a alteração do capital social ocorreu no ano de 2019, portanto a 
obrigação encontra-se em apresentação só no próximo exercício, portanto neste quesito não há razões para INABILITÁ-LA. Quanto ao item 
2.5 a CPL através do contador presente constata que a certidão foi expedida no dia 20/09/2019 e a alteração ocorreu em 23/09/2019, 
portanto a CPL entende neste quesito que não há razões para INABILITÁ-LA. 

 

Diante dos apontamentos, foi considerada HABILITADA a empresa ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. E 
INABILITADAS as empresas COMPACT CONSTRUTORA e PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES. Cientes os licitantes do 
resultado supra, ficam os mesmos notificados e no qual fica 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, que foi achada conforme. A Empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES motiva o 
interesse de recurso. 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 

 

CARLOS RAMOS JUNIOR 
MEMBRO 

ELASIO FRISANCO 
MEMBRO 

 

RICARDO LASTRA 
MEMBRO 

NICOLIE CANCELA DA CRUZ 
MEMBRO 

Licitantes presentes: 
 

ENGECON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 
RUI JAN DOBNER 

CNPF: 901.308.399-49 

 
 

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
GELSON JOSE NICARETTA 

CNPF: 017.098.139-89 
 


