
 
 

 

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A 
DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
001/2018, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018. 

 
 

Aos 08 (oito) dias do mês de Fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 
14h00m(quatorze horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Granito (PE), sito Av. Jose Saraiva Xavier, 90, 
reuniu-se a comissão Permanente de Licitação, composta por FRANCISCO DUARTE 
GABRIEL, LUCIANA BARBOSA DA SILVA, JOSE NEGEDILE ALENCAR JUNIOR e ANTONIO 
FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO, nomeados pela Portaria n.º 001/2018 de 02 de Janeiro 
de 2018, sob a presidência da primeira e sob a égide da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e demais alterações posteriores, e demais disposições legais pertinentes em vigor, 
para juntos deliberarem sobre os trabalhos de julgamento dos documentos dos envelopes 
habilitação e demais atos pertinentes ao presente certame, para cumprimento da fase de 
habilitação da sessão do dia 05 de Fevereiro de 2018, que fora suspensa para analise 
documental e técnica das empresas que estiveram presentes ao certame para à Seleção de 
empresa para CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM 
RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 
01039552-17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROGRAMA/AÇÃO: PLANEJAMENTO 
URBANO, nas ruas (AVENIDA SÃO PAULO, RUA GERALDO MARQUES, RUA JOSEFA DE 
ALENCAR FERRAZ , RUA DA MATRIZ , RUA RAIMUNDO PESSOA DO NASCIMENTO). 
Empresa participantes: CLAUDIO CAMPOS SOARES - ME - M.A. EMPREENDIMENTOS, CNPJ 
nº 26.658.226/0001-78, CONSTRUTORA WM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 
EPP - CNPJ: N° 18.259.511/0001-98, GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ME 
CNPJ: N° 17.667.450/0001-35 e CONSTRUTORA NELSON OLIVEIRA EIRELI-ME CNPJ: 
10.626.617/0001-70. Nos termos do edital, e parecer técnico da engenharia, com o intuito 
comprovação da qualificação técnica das empresas e a capacidade econômico-financeira 
têm por escopo comprovar se as empresas tem a devida capacidade de operacionalização e 
execução e ainda a boa e regular saúde financeira da empresa, objetivando resguardar a 
Administração Pública em eventuais contratações. Analisando as documentações de 
habilitação, o presidente verificando o grande volume de documentação e que necessita de 
uma analise mais detalhada, propôs a suspensão para averiguação conforme item do edital, 
7.2.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 
comissão suspenderá a sessão. Na sequência passou-se para análise de cada licitante. A 
comissão solicitou das assessorias técnicas de engenharia parecer, quanto as 
documentações apresentadas, a qual passamos a relatar. A empresa CLAUDIO CAMPOS 
SOARES - ME - M.A. EMPREENDIMENTOS, CNPJ nº 26.658.226/0001-78, na analise 
documental apresentada passamos a comentar, que deixou de apresentar, no que tanje ao 
item 4.1.1 do edital alínea II - NÃO ATENDEU, NÃO APRESENTOU NA TESOURARIA PRAZO 
03 DIAS QUE ANTECEDE A ABERTURA DOS ENVELOPES,  FEZ APENAS A JUNTADA AO 
PROCESSO DA APOLICE EMITIDA EM 01/02/2018, Seguro Garantia cujo beneficiário deve 
ser a Prefeitura Municipal de GRANITO, devendo o original da Apólice (com a assinatura da 
Seguradora autenticada e a Ata da Assembléia da Companhia) ser apresentado em até 03 
(Três) dias úteis antes da realização do presente certame junto à Tesouraria da Secretaria 



 
 

 

de Administração e Finanças do Município explicitando o nome da Empresa, especificando 
a sua finalidade, e anexando cópia autenticada junto à documentação para habilitação., NÃO 
CUMPRIU O ITEM 4.2.3.2 – Comprovação da empresa de possuir em seu quadro 
permanente na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior. A 
licitante deverá comprovar através da juntada de cópia da "ficha ou livro de registro de 
empregado e comprovante de recolhimento dos encargos sociais (GPS e FGTS) da licitante, 
dos últimos 30 (trinta) dias anteriores ao certame e a Certidão do CREA, juntamente com 
art cargo e função da empresa ou Contrato Social ou Ata de Eleição da Diretoria 
devidamente registrado no órgão próprio, em sendo o(s) profissional(is) sócio(s) da 
empresa, de que o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade 
técnica referidos no subitem 4.2.3.3 deste Edital, integra(m) o quadro de pessoal da 
empresa.(inciso I art. 30 lei 8.666/93). OU SEJA NÃO APRESENTOU registro de empregado 
e comprovante de recolhimento dos encargos sociais (GPS e FGTS) da licitante, dos últimos 
30 (trinta) dias anteriores ao certame e a Certidão do CREA, juntamente com art cargo e 
função da empresa. Quanto ao item 4.2.3.3 - Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da Licitante, acompanhado da respectiva Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, que comprove (m) a seu desempenho de 
atividade pertinente e compatível de forma satisfatória, na execução de obras similares de 
porte e complexidade do objeto desta licitação.No atestado deverá estar contemplado a 
execução de serviços ao do objeto deste edital, conforme inciso II, art. 30 da Lei nº 
8666/93, combinado com § 2º art. 30 da Lei nº 8666/93 e suas alterações, cujas parcelas de 
maior relevância em características, quantidades e prazos ao objeto NÃO ATENDEU, pois 
acostou atestado com CAT de outra empresa e com outro engenheiro não responsável pela 
empresa. Quanto ao item 4.2.3.4 - Declaração do licitante de que tomou conhecimento de 
todas as informações contidas neste edital e em seus anexos e Declaração de recebimento 
de documentos e de que realizou vistoria in loco tomando ciência das condições físicas 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, com atesto de representante 
da Secretaria de Infraestrutura do Município (inciso III art. 30 lei 8.666/93). 
PARCIALMENTE, NÃO ATESTOU COM O SECRETARIO QUE RECEBEU AS INFORMAÇÕES 
NECESSARIAS. Quanto ao item 4.2.3.5 - Declaração de visita ao local das obras, visando o 
conhecimento das dificuldades dos serviços, bem como, de eventuais e possíveis 
dificuldades e circunstâncias ou outras que possam influir, não somente na elaboração de 
sua proposta, como na própria execução da obra, conforme modelo do Anexo VI deste 
Edital. A visita será realizada no segundo dia útil antes da abertura do certame licitatório, 
ou seja, dia 31 de Janeiro de 2018, dàs 08h00 (oito) horas as 12h00 (doze) na presença do 
responsável indicado pela Prefeitura. A visita técnica é obrigatória e só poderá ser feita por 
responsável técnico da empresa e ou sócio administrador da empresa, no horário definido 
mediante a apresentação de documento comprobatório (Certidão de Registro e Quitação de 
Pessoa Jurídica pelo CREA da Região da Licitante) e ou contrato social, sob pena de 
desclassificação. O responsável técnico que visitar a obra deverá obrigatoriamente também 
assinar as planilhas da proposta de preços, as visitas devem ser agendadas junto a 
secretaria de obras através dos telefones 87-3880 1156 e quaisquer informações também 
poderão ser obtidas através do telefone acima mencionados, deverá ser realizada por sócio 
administrador, e ou profissional, engenheiro civil ou arquiteto, legalmente habilitado pelo 
CREA, o qual assinará no momento da vistoria, a Declaração e Comprovante de Visita, bem 
como a proposta, conforme (ANEXO VI) (inciso III  art. 30 lei 8.666/93), sendo responsável 
por qualquer pedido de acréscimo não verificado no momento da visita. NÃO ATENDEU 
NÃO FOI IDENTIFICADO (QUALIFICADO A QUEM PERTENCE A ASSINATURA DA 
DECLARAÇÃO) O REPRESENTANTE, NO DIA MARCADO PARA VISITA ESTEVE COM O 



 
 

 

PROCURADOR DA EMPRESA. Quanto ao item 4.2.3.7 - A licitante devera indicar as 
instalações e o aparelhamento, bem como o pessoal técnico adequado e disponível para 
realização do objeto da licitação, com a qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos(§ 6º, art. 30 lei 8.666/93). NÃO ATENDEU, 
NÃO APRESENTOU ESSA DECLARAÇÃO. Quanto ao item 4.2.4.2 - Balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 
deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Serão considerados aceitos como na 
forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: (inciso I 
art. 31 lei 8.666/93) NÃO ATENDEU, NÃO FEZ ACOSTAR AOS AUTOS ESSE DOCUMENTOS     
 
4.2.4.2.4 a -A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), e 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)(parágrafo 1º art. 31 lei 8.666/93) resultantes 
da aplicação das seguintes fórmulas: NÃO ATENDEU, NÃO FEZ ACOSTAR AOS AUTOS ESSE 
DOCUMENTOS. Quanto ao item 4.2.4.3 - Certidão de Regularidade Profissional do 
responsável pelo Balanço no CRC Conselho Regional de Contabilidade; NÃO ATENDEU, NÃO 
FEZ ACOSTAR AOS AUTOS ESSE DOCUMENTOS, estando. A empresa CONSTRUTORA WM 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP - CNPJ: N° 18.259.511/0001-98, não 
cumpriu o item 3.2- pois não apresentou a Folha índice, com a apresentação dos 
documentos, discriminando, ainda, o endereço completo e o(s) número(s) do(s) 
aparelho(s) telefax e/ou endereço eletrônico para que a Comissão possa encaminhar as 
correspondências que se fizerem necessárias, relativas a presente licitação; quanto ao item 
4.2.2.2 – Prova de quitação com a Fazenda Federal (Dívida Ativa com a União e Receita 
Federal) (inciso III  art. 29 lei 8.666/93), relativa às contribuições sociais fornecida pelo 
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, (Lei 8.212/91), devidamente atualizado(inciso 
IV  art. 29 lei 8.666/93 apresentou certidão VENCIDA em 29/01/2018. Quanto ao item 
4.2.3.3 - Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 
nome da Licitante, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida 
pelo CREA, que comprove (m) a seu desempenho de atividade pertinente e compatível de 
forma satisfatória, na execução de obras similares de porte e complexidade do objeto desta 
licitação.No atestado deverá estar contemplado a execução de serviços ao do objeto deste 
edital, conforme inciso II, art. 30 da Lei nº 8666/93, combinado com § 2º art. 30 da Lei nº 
8666/93 e suas alterações, cujas parcelas de maior relevância em características, 
quantidades e prazos ao objeto. NÃO ATENDEU, pois anexou atestado com CAT DE OUTRA 
EMPRESA  E CAT EM NOME DA EMPRESA E os quantitativos de Assentamento de guia 
(meio-fio) no mínimo 50% do total previsto para construção.NÃO ATENDEU. A empresa 
GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ME CNPJ: N° 17.667.450/0001-35, 
não cumpriu o item 4.2.3.2 – Comprovação da empresa de possuir em seu quadro 
permanente na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior. A 
licitante deverá comprovar através da juntada de cópia da "ficha ou livro de registro de 
empregado e comprovante de recolhimento dos encargos sociais (GPS e FGTS) da licitante, 
dos últimos 30 (trinta) dias anteriores ao certame e a Certidão do CREA, juntamente com 
art cargo e função da empresa ou Contrato Social ou Ata de Eleição da Diretoria 
devidamente registrado no órgão próprio, em sendo o(s) profissional(is) sócio(s) da 
empresa, de que o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade 
técnica referidos no subitem 4.2.3.3 deste Edital, integra(m) o quadro de pessoal da 
empresa.(inciso I art. 30 lei 8.666/93). NÃO ATENDEU, DEIXANDO DE APRESENTAR 



 
 

 

registro de empregado e comprovante de recolhimento dos encargos sociais (GPS e FGTS) 
da licitante, dos últimos 30 (trinta) dias anteriores ao certame. Quanto ao item 4.2.3.3 - 
Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da 
Licitante, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo 
CREA, que comprove (m) a seu desempenho de atividade pertinente e compatível de forma 
satisfatória, na execução de obras similares de porte e complexidade do objeto desta 
licitação.No atestado deverá estar contemplado a execução de serviços ao do objeto deste 
edital, conforme inciso II, art. 30 da Lei nº 8666/93, combinado com § 2º art. 30 da Lei nº 
8666/93 e suas alterações, cujas parcelas de maior relevância em características, 
quantidades e prazos ao objeto, a empresa NÃO ATENDEU no quantitativo de 
Assentamento de guia (meio-fio) no mínimo 50% do total previsto para construção. 
Estando assim CLAUDIO CAMPOS SOARES - ME - M.A. EMPREENDIMENTOS, CNPJ nº 
26.658.226/0001-78; CONSTRUTORA WM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP - 
CNPJ: N° 18.259.511/0001-98, GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS MECNPJ: 
N° 17.667.450/0001-35 ambas INABILITADAS ao certame, quanto a empresa  
CONSTRUTORA NELSON OLIVEIRA EIRELI-ME CNPJ: 10.626.617/0001-70, após uma 
analise apresentou toda documentação exigida no edital, cumpriu na integra a 
apresentação dos documentos, estando HABILITADA. Fica assegurado para as empresas o 
prazo de cinco dias para interposição de recursos, conforme disposto no item 12.4 e 12.5 
em diante do edital, conforme item 7.2.6 - o período recursal de que trata o artigo 109 da 
Lei nº 8.666/93, bem como fica as licitantes obrigada a confirmar, por escrito, no prazo 
legal, os termos do recurso. Em não ocorrendo recurso fica marcada para o dia 23/02/2018 
para abertura envelopes proposta. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata e 
determinou que se fizesse ciência ao Sr. Prefeito no intuito que o mesmo oferecesse o 
Parecer Nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 e de suas alterações. Granito (PE), 08 
de Fevereiro de 2018. 
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RESULTADO JULGAMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO 
LI CI TATÓRI O PROCESSO LI CI TATÓRI O Nº  001/ 2018,  TOMADA DE PREÇO Nº  001/ 2018 

 

A Comi ssão Per manent e de Li ci t ação do Muni cí pi o de Gr ani t o est ado de Per nambuco,  
em conf or mi dade com a l egi sl ação per t i nent e e di sposi ções cont i das no Edi t al  de 
Li ci t ação TOMADA DE PREÇO Nº  001/ 2018,  PROCESSO LI CI TATÓRI O Nº  001/ 2018 -  
ANÁLI SE DE HABI LI TAÇÃO,  t or na publ i co o Resul t ado do j ul gament o do 
cr edenci ament o e aber t ur a de envel ope de habi l i t ação:  Sessão di a 05/ 02/ 2018 às 
9h.  Obj et o:  Sel eção de empr esa par a CONSTRUÇÃO DE PAVI MENTAÇÃO EM PARALELEPÍ PEDO 
GRANÍ TI CO EM RUAS DA SEDE NO MUNI CI PI O DE GRANI TO,  CONFORME CONTRATO DE REPASSE 
Nº  01039552- 17 CAI XA ECONOMI CA FEDERAL PROGRAMA/ AÇÃO:  PLANEJAMENTO URBANO,  nas 
r uas ( AVENI DA SÃO PAULO,  RUA GERALDO MARQUES,  RUA JOSEFA DE ALENCAR FERRAZ ,  RUA 
DA MATRI Z ,  RUA RAI MUNDO PESSOA DO NASCI MENTO) .  Empr esa par t i ci pant es:  CLAUDI O 
CAMPOS SOARES -  ME -  M. A.  EMPREENDI MENTOS,  CNPJ nº  26. 658. 226/ 0001- 78,  
CONSTRUTORA WM CONSTRUÇÕES E I NCORPORAÇÕES LTDA EPP -  CNPJ:  N°  18. 259. 511/ 0001-
98,  GRANI TO CONSTRUÇÕES E EMPREENDI MENTOS ME CNPJ:  N°  17. 667. 450/ 0001- 35 e 
CONSTRUTORA NELSON OLI VEI RA EI RELI - ME CNPJ:  10. 626. 617/ 0001- 70.  Nos t er mos do 
edi t al ,  e par ecer  t écni co da engenhar i a,  com o i nt ui t o compr ovação da 
qual i f i cação t écni ca das empr esas e a capaci dade econômi co- f i nancei r a t êm por  
escopo compr ovar  se as empr esas t em a devi da capaci dade de oper aci onal i zação e 
execução e ai nda a boa e r egul ar  saúde f i nancei r a da empr esa,  obj et i vando 
r esguar dar  a Admi ni st r ação Públ i ca em event uai s cont r at ações.  Anal i sando as 
document ações de habi l i t ação,  o pr esi dent e ver i f i cando o gr ande vol ume de 
document ação e que necessi t a de uma anal i se mai s det al hada,  pr opôs a suspensão 
par a aver i guação conf or me i t em do edi t al ,  7. 2. 7.  Havendo necessi dade de anal i sar  
mi nuci osament e os document os exi gi dos,  a comi ssão suspender á a sessão.  Cont udo 
no di a 08 de Fever ei r o de 2018,  f oi  anal i sada a document ação das empr esas.  Sendo 
assi m A empr esa CLAUDI O CAMPOS SOARES -  ME -  M. A.  EMPREENDI MENTOS,  CNPJ nº  
26. 658. 226/ 0001- 78,  na anal i se document al  apr esent ada passamos a coment ar ,  que 
dei xou de apr esent ar ,  no que t anj e aos i t ens 4. 1. 1 do edi t al  al í nea I I ,  4. 2. 3. 2,  
4. 2. 3. 3,  4. 2. 3. 4,  4. 2. 3. 5 4. 2. 3. 7,  4. 2. 4. 2,  4. 2. 4. 2. 4,  e 4. 2. 4. 3.  A empr esa 
CONSTRUTORA WM CONSTRUÇÕES E I NCORPORAÇÕES LTDA EPP -  CNPJ:  N°  18. 259. 511/ 0001-
98,  não cumpr i u aos i t ens do edi t al :  3. 2,  4. 2. 2. 2,  e 4. 2. 3. 3.  A empr esa GRANI TO 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDI MENTOS ME CNPJ:  N°  17. 667. 450/ 0001- 35,  não cumpr i u aos 
i t ens do edi t al  4. 2. 3. 2 -  f i cha de r egi st r o do pr of i ssi onal ,  e 4. 2. 3. 3 est ando 
ambas I NABI LI TADAS ao cer t ame,  quant o a empr esa  CONSTRUTORA NELSON OLI VEI RA 
EI RELI - ME CNPJ:  10. 626. 617/ 0001- 70,  após uma anal i se apr esent ou t oda 
document ação exi gi da no edi t al ,  cumpr i u na i nt egr a a apr esent ação dos 
document os,  est ando HABI LI TADA Fi ca assegur ado par a as empr esa o pr azo de ci nco 
di as par a i nt er posi ção de r ecur sos,  conf or me di spost o no i t em 12. 5 do edi t al . Em 
não ocor r endo r ecur so f i ca mar cada par a o di a 23/ 02/ 2018 par a aber t ur a envel opes 
pr opost a.  Nada mai s havendo a t r at ar ,  f oi  l avr ada est a At a e det er mi nou que se 
f i zesse ci ênci a ao Sr .  Pr ef ei t o no i nt ui t o que o mesmo of er ecesse o Par ecer  Nos 
t er mos do ar t i go 43 da Lei  nº  8. 666/ 93 e de suas al t er ações.  Gr ani t o ( PE) ,  08 de 
Fever ei r o de 2018.   
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