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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

 

Data 23/01/2020 Horário início: 09:00min 

Licitação /Modalidade 
CONCORRÊNCIA 

PROCESSO 

Nº 12/2019 

Nº 153/2019 

 

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA 

FRANCISCO QUINTINO CORREA, Nº710, BAIRRO: ITAPEMA DO NORTE, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM TOTAL DE 

1.735,14 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO, 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 23/12/2019 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 

23/01/2020 13 07h36m SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 00.521.113/0001-32 

23/01/2020 14 08h09m PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 14.589.125/0001-03 

23/01/2020 15 08h25M NR DUTRA - ME 13.398.705/0001-50 

 

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 que a empresa NR DUTRA - ME apresentou 

atestado de pessoa física para acervo, conforme o item 7.6.7.3 o Edital pede Acervo CAT, não especificamente de pessoa 

jurídica, não sendo um motivo para INABILITAÇÃO. Na sequência, As empresas NR DUTRA - ME e PALETA fazem os 

seguintes questionamentos: 
 

Considerações: PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  

1 REF.: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
1.1. Quanto ao contrato social, alega que o “contrato social não está assinado”; 
1.2. Quanto aos índices, alega que “foram assinados por técnico em contabilidade, o item 7.6.3.6 destaca a necessidade de assinatura por 

meio de um contador”; 

1.3. Quanto ao capital social indicado no contrato em desacordo com o apresentado no Balanço Patrimonial e nas notas explicativas. 

CONSIDERAÇÃO DA CPL: No item 1.1. a CPL destaca que o contrato social está autenticado. No item 1.2. em analogia a decisão da CPL 

na sessão pública da Tomada de Preço nº 13/2019 da data de 03/10/2019, o entendimento do contador do Município é que o mesmo se 
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encontra apto para tanto, sendo esta questão a ser analisada de acordo com o entendimento da Resolução CFC nº 560/83. No item 1.3. a 

CPL ressalta que a data da última alteração contratual onde se realizou a mudança de capital ocorreu em 2019 e que tanto o balanço como 

as notas explicativas são de 2018. 

Sendo assim, a CPL considera HABILITADA a empresa SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA nestes quesitos. 

2 REF.: NR DUTRA - ME 

2.1. Alega que a empresa não numerou as páginas; 

2.2. Apresentou requerimento de empresário ao invés de contrato social, não sendo possível identificar alterações consolidadas; 

2.3. No requerimento de empresário: endereço da empresa em Ibiporã 

                                                      Endereço da empresa em Londrina; 

2.4. Apresentou Certidão Municipal Vencida (08/12/2019); 

2.5. Quanto aos índices, alega que “foram assinados por técnico em contabilidade, o item 7.6.3.6 destaca a necessidade de assinatura por 

meio de um contador” e não estão assinados pelo sócio administrador; 

2.6. Não apresentou termo de abertura e encerramento; 

2.7. Quanto ao Anexo V, alega que “não colocou nome da empresa e enquadramento no texto”; 

2.8. Não apresentou Anexo VIII referente a Caução; 

2.9. Alega que a Declaração de conhecimento do objeto não é possível verificar o responsável pela assinatura; 

2.10. Não atendeu capacidade técnica conforme solicita o edital. 

CONSIDERAÇÕES DA CPL: Quanto ao item 2.1. a CPL entende não haver motivo para INABILITAÇÃO neste quesito. No item 2.2. trata-se 

de uma empresa individual portanto não apresenta contrato social apenas requerimento de empresário, portanto a CPL entende não haver 

motivo para INABILITAÇÃO neste quesito. No item 2.3. realmente ocorreu alteração de endereço, porém a mesma se comprova na 

documentação apresentada, a CPL entende não haver motivo para INABILITAÇÃO neste quesito. No item 2.4., a CPL entende não haver 

motivo para INABILITAÇÃO neste quesito, tendo em vista que a empresa se enquadra na Lei 123/2006 e teria o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentação de Certidão válida. No item 2.5., em analogia a decisão da CPL na sessão pública da Tomada de Preço nº 13/2019 

da data de 03/10/2019, o entendimento do contador do Município é que o mesmo se encontra apto para tanto, sendo esta questão a ser 

analisada de acordo com o entendimento da Resolução CFC nº 560/83. No item 2.6. a CPL acata o apontamento da empresa PALETA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, e acrescenta que a empresa além de não apresentar os termos de abertura e encerramento dos 

livros diários, também não apresentou os devidos recibos e a comprovação do registro na Junta Comercial, conforme item 7.6.3.3. e 

7.6.3.2.1 do Edital, portanto neste quesito a empresa foi considerada inabilitada. No item 2.7. verificou-se que houve erro de digitação, a 

CPL entende não haver motivo para INABILITAÇÃO neste quesito. No item 2.8. a CPL acata o apontamento da empresa PALETA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e considera INABILITADA a empresa NR DUTRA - ME neste quesito. No item 2.9. “Termo de 

Conhecimento do Objeto”, a empresa apresentou assinado por responsável técnico que não o do acervo apresentado, porém o edital não 

estabelece qual deve ser o responsável, e em conferência da assinatura por semelhança a CPL constatou que trata-se do dono da empresa 

e engenheiro civil, portanto a CPL entende não haver motivo para INABILITAÇÃO neste quesito.  

Sendo assim, a CPL considera INABILITADA a empresa NR DUTRA - ME. 

Considerações: NR DUTRA - ME  

1 REF.: PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
1.1. Não apresentou a Certidão PF do responsável técnico, também não consta o profissional na Certidão Jurídica (Antonio Geraldo C. de 

Oliveira) não possuí documento que comprove a qualificação profissional (engenheiro civil); 

CONSIDERAÇÃO DA CPL: No item 1.1 a CPL entende que o questionamento não deve prosperar pois a empresa apresentou contrato 

particular de prestação de serviços, cumprindo o item 7.6.4.2 alínea b do Edital, e item 7.6.7.3, além disso, a CPL baixou diligência e 

constatou que o profissional é engenheiro civil da empresa, portanto entende não haver motivo para INABILITAÇÃO neste quesito, tendo o 

apoio do Diretor do Departamento Jurídico do Município, Leandro Machado da Silva solicitado sua presença na sessão pública para dirimir 

dúvidas a respeito da decisão. Registre-se que a CPL se atem a tão somente aos critérios do Edital tendo em vista que ele faz lei entre as 

partes, sempre em busca do interesse público e da proposta mais vantajosa e da vinculação ao instrumento convocatório. Sendo assim, a 

CPL considera HABILITADA a empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, o representante da empresa NR DUTRA - ME explana 

sua indignação e não concorda com a decisão da CPL. 
  

Foram consideradas HABILITADAS as empresas PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES e SALVER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA e INABILITADA a empresa NR DUTRA - ME. Cientes os licitantes do resultado supra, ficam os 
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mesmos notificados e no qual fica aberto o prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, até 

o dia 31/01/2020. 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 

LAYRA DE OLIVEIRA 
MEMBRO 

 
 

FERNANDO VITOR PERES 
MEMBRO 

 

RICARDO LASTRA 
MEMBRO 

Apoio na sessão: 
 
 

JONECIR SOARES 

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA 
 

 

Licitantes presentes: 
 
 

NR DUTRA - ME 
NILSON ROBERTO DUTRA 
CNPF/MF: 537.528.569-04 

 
 
 

PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
GABRIEL ROSSINI SIMÕES 
CNPF/MF: 440.694.918-64 

 


