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ATA DO RESULTADO JULGAMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO 

DO PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019, TOMADA DE 
PREÇO Nº 001/2019 

 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Granito estado de Pernambuco, em 

conformidade com a legislação pertinente e disposições contidas no Edital de Licitação TOMADA 
DE PREÇO Nº 001/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019 - ANÁLISE DE HABILITAÇÃO, 

torna publico o Resultado do julgamento do credenciamento e abertura de envelope de 
habilitação: Sessão dia 08/03/2019 às 9h. Objeto: Seleção de empresa para CONSTRUÇÃO 

DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE 

GRANITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU nº 869241/2018 - Operação 1054684-05 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROGRAMA/AÇÃO: PLANEJAMENTO URBANO - Nº do SICONV 

(000000): 036653/2018. Empresas participantes e presentes no dia: GRANITO CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ sob o nº 17.667.450/0001-35; NORDESTE 

CONSTRUÇÕES E INFRESTRUTURA LTDA, CNPJ sob o nº 22.975.820/0001-31; ROMA 
CONSTRUTORA EIRELI – ME, CNPJ sob o nº 21.725.552/0001-37; FLAY ENGENHARIA 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ sob o nº 17.690.855/0001-94. 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. Contudo no dia 11 de Março de 2019, foi analisada a 
documentação das empresas. Sendo assim A empresa ROMA CONSTRUTORA EIRELI – ME, 

CNPJ sob o nº 21.725.552/0001-37, na analise documental apresentada passamos a 

comentar, no que tanje ao item 2.2.4, Certificado de Registro Cadastral da empresa  
restou intempestivo, uma vez que os dias 04/03, 05/03 e 06/03 foram feriado haja 

vista que o edital fala em apresentação dos documentos com 03 dias ÚTEIS antes das 
aberturas dos envelopes, no que tange ao item  no 4.2.3.6 não o realizou como 

configura nos itens 4.2.3.6.1 até 4.2.3.6.5, há de se destacar que a empresa só fez a 
retirada do edital no dia 01/03/2019, infringindo o item 1.2 do edital, restando 

indeferida a habilitação da empresa por não cumprir aos itens 2.2.4 e 4.2.3.6. A 

empresa NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRESTRUTURA LTDA, CNPJ sob o nº 
22.975.820/0001-31, na analise documental apresentada passamos a comentar, no 

que tanje ao item 2.2.4, Certificado de Registro Cadastral da empresa restou 
intempestivo, uma vez que os dias 04/03, 05/03 e 06/03 foram feriado haja vista que 

o edital fala em apresentação dos documentos com 03 dias ÚTEIS antes das aberturas 

dos envelopes, no que tange ao item no 4.2.3.6 não o realizou como configura nos 
itens 4.2.3.6.1 até 4.2.3.6.5, há de se destacar que a empresa só fez a retirada do 

edital no dia 01/03/2019, infringindo o item 1.2 do edital, no que tange ao item 
4.2.3.3 , só apresentou atestado com pavimento em paralelepípedo com quantitativo 

de 862 m2,restando indeferida a habilitação da empresa por não cumprir aos itens 
2.2.4, 4.2.3.3 e 4.2.3.6. A empresa FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E 

SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ sob o nº 17.690.855/0001-94, na analise documental 

apresentada passamos a comentar, no que tanje ao item 2.2.4, Certificado de 
Registro Cadastral da empresa  restou intempestivo, uma vez que os dias 04/03, 

05/03 e 06/03 foram feriado haja vista que o edital fala em apresentação dos 
documentos com 03 dias ÚTEIS antes das aberturas dos envelopes, no que tange ao 

item  no 4.2.3.6 não o realizou como configura nos itens 4.2.3.6.1 até 4.2.3.6.5, há de 

se destacar que a empresa só fez a retirada do edital no dia 01/03/2019, infringindo 
o item 1.2 do edital, restando indeferida a habilitação da empresa por não cumprir 
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aos itens 2.2.4 e 4.2.3.6. Quanto a empresa GRANITO CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ sob o nº 17.667.450/0001-35, após uma analise 
apresentou toda documentação exigida no edital, cumpriu na integra a apresentação dos 

documentos, estando HABILITADA Fica assegurado para as empresa o prazo de cinco dias para 
interposição de recursos, conforme disposto no item 12.5 do edital.Em não ocorrendo recurso 

fica marcada para o dia 25/03/2019 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), 11 de Março de 2019.  
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