
 
 

 

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO 
DO PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018, TOMADA DE PREÇO 
Nº 002/2018. 

 
 

Aos 04 (Quatro) dias do mês de Maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito), ás 9h00m 
(nove 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 02de 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 27 de Abril 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 
NA VILA BELA VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO, 
Conforme termo de Adesão nº 073/2015 FEM. Em analise a documentação das 
empresas: GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ME CNPJ: N° 
17.667.450/0001-35; LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ: 
22.328.425/0001-67; CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA – ME, CNPJ 18.668.147/0001-90; 
CLAUDIO CAMPOS SOARES - ME - M.A. EMPREENDIMENTOS, CNPJ nº 26.658.226/0001-
78; CONSTRUTORA SERRA NEGRA, CNPJ 23.588.619/000164; CAPA CONSTRUÇOES, CNPJ 
15.544.385/0001-25; CONFEM CONSTRUÇÕES TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI – ME, 
CNPJ 17.440.286/0001-29. 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 CONFEM CONSTRUÇÕES TECNOLOGIA E LOCAÇÕES 
EIRELI – ME, CNPJ 17.440.286/0001-29, na analise documental apresentada passamos a 
comentar, que deixou de apresentar: ao item 4.2.3.3 – CAT Demonstra um quantitativo 



 
 

 

de execução  de pavimentação granítico de apenas 1.843,38 m2 que é inferior ao exigido 
de 3.128,55 m2 que representa os 50% da quantidade discriminada na planilha base, no 
item 4.2.3.9 apresentou declaração incompleta, não demonstrou a sua atividade 
principal de maior receita configurada no CNAE; no item 4.2.3.10 - apresentou 
declaração incompleta, não demonstrou a origem do material a ser utilizado, estando 
assim INABILITADA ao certame; 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 item 4.2.3.2 – contrato com o 
responsável técnico, no item 4.2.3.3 - Atestado(s) com Certidão de Acervo Técnico – 
CAT, expedido pelo CREA, deverá estar em nome da licitante, e o mesmo acostou 
atestado com CAT em nome da empresa APBJ Construções, Industrias, Comercio, 
serviços e Mao de Obras LTDA e com outro engenheiro não responsável pela empresa 
Sr. Iatagam Roberto de Paula; O item 4.2.3.7.1 – deixou de apresentar declaração de 
aceite do responsável técnico em executar o empreendimento; no item 4.2.4.2 – 
Apresentou balanço não registrado na Jucepe. E consequentemente ao item 4.2.4.2.4, 
não atendeu. Não e enquadrou como condição de microempresa por falta da declaração 
anexo XV do edital, estando assim INABILITADA ao certame. Quanto a empresa 
LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ: 22.328.425/0001-67, apresentou 
todos os documentos conforme exigido no edital, estando assim HABILITADA ao 
certame; A empresa CAPA CONSTRUÇOES, CNPJ 15.544.385/0001-25, na analise 
documental apresentada passamos a comentar, que deixou de apresentar: no item 
4.2.3.3 - Atestado(s) com Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedido pelo CREA, deverá 
estar em nome da licitante, em características, e que apresentou bloquetes de concreto, 
blocos intertravados de concreto e de pedra tosca, divergentes das solicitadas no edital,  
e o item 4.2.3.7.1 – deixou de apresentar declaração de aceite do responsável técnico 
em executar o empreendimento, estando assim INABILITADA ao certame; A empresa 
CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA – ME, CNPJ 18.668.147/0001-90, apresentou todos os 
documentos conforme exigido no edital, estando assim HABILITADA ao certame. A 
empresa CONSTRUTORA SERRA NEGRA, CNPJ 23.588.619/0001-64, na analise 
documental apresentada passamos a comentar, que deixou de apresentar: nos itens 
4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.2.3.7, 4.2.3.8 apresentou divergência nos nomes das ruas no objeto da 
declarações, no item 4.2.3.3 - Atestado(s) com Certidão de Acervo Técnico – CAT, 
expedido pelo CREA, deverá estar em nome da licitante, e o mesmo acostou atestado 
com CAT em nome da empresa Silvestre Lima Engenharia LTDA, no item 4.2.3.8 não 
apresentou o aceite do responsável técnico. No item 4.2.3.10, deixou de apresentar 
declaração, e no item 4.2.4.1, não apresentou certidão em 2º grau, estando assim 
INABILITADA ao certame; GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ME CNPJ: N° 
17.667.450/0001-35, na analise documental apresentada passamos a comentar, que 
deixou de apresentar: ao item 4.2.3.3 – CAT Demonstra um quantitativo de execução  
de pavimentação granítico de apenas 2.450 m2 que é inferior ao exigido de 3.128,55 m2 
que representa os 50% da quantidade discriminada na planilha base, nos itens 4.2.3.7 e 
4.2.3.10, não foi apresentado e não foi atendido, estando assim INABILITADA ao 
certame; Estando assim GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ME CNPJ: N° 



 
 

 

17.667.450/0001-35; CLAUDIO CAMPOS SOARES - ME - M.A. EMPREENDIMENTOS, CNPJ 
nº 26.658.226/0001-78; CONSTRUTORA SERRA NEGRA, CNPJ 23.588.619/000164; CAPA 
CONSTRUÇOES, CNPJ 15.544.385/0001-25; CONFEM CONSTRUÇÕES TECNOLOGIA E 
LOCAÇÕES EIRELI – ME, CNPJ 17.440.286/0001-29 ambas INABILITADAS ao certame, 
quanto a empresa  LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ: 
22.328.425/0001-67 e CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA – ME, CNPJ 18.668.147/0001-90 
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, na sala da CPL, não sendo aceita via 
email. 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. Dado e passado nesta Cidade de 
Granito (PE), na sala da CPL, no prédio sede do Paço Municipal na av. Jose Saraiva Xavier 
, 90 Centro às 11h30m do dia 04 de Maio de 2018. Nada Mais. 
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