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  2ª ATA - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, JULGAMENTO DE 

HABILITAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PROCESSO Nº 014/2020 – CONVITE Nº 002/2020 

 
 
  No 19º (décimo nono) dia do mês de março do ano de 2020, às 10:00 horas, na Sede da 

Secretaria Municipal de Administração, Sala de Reuniões – andar térreo, situada na Rua Dr. Demócrito de 

Souza, nº 26, Nobre - Paulista/PE, reuniu-se, em sessão aberta, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) de 

Obras, nomeada  pela Portaria nº 076/2020, para o recebimento, a abertura e o julgamento dos envelopes de 

habilitação e de proposta de preços, relativos ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020 - CONVITE Nº 

002/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

DA ACADEMIA DA SAÚDE DE ARTHUR LUNDGREN II E REMANESCENTE DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA 

ACADEMIA DA SAÍDE DE AURORA, NO MUNICIPIO DO PAULISTA/PE. A CPL iniciou a reunião procedendo 

com o credenciamento dos representantes das empresas presentes, sendo elas: GLC CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, representada pelo Sr. Gilson Leite Chagas Ferreira Filho, Identidade nº 630.357 SDS/PE; SS 

OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, representada pelo Sr. 

Silvestre Alves Feitosa Neto, identidade nº 1682852 SSP/PE; e ADL SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI ME, 

representada pelo Sr. Leonardo Francisco Santiago de Siqueira, identidade nº 6222589 SDS/PE. Continuando, 

o presidente da CPL, então, procedeu com o recebimento dos envelopes de habilitação e de proposta de 

preços, que por sua vez foram repassados para rubrica. Em seguida, já sob posse de todos dos envelopes, o 

presidente da CPL, na frente dos presentes, realizou a abertura dos envelopes de habilitação, repassando, 

então, os documentos ali contidos para apreciação e rubrica. Finalizada as apreciações das documentações 

por parte dos licitantes, a CPL concedeu a palavra aos mesmos para que registrassem suas considerações 

acerca das análises realizadas, no entanto, não houve quaisquer manifestações por parte dos mesmos. Sendo 

assim, a CPL passou a analisar os documentos apresentados em consonância com os critérios de habilitação 

especificados no item 7 do edital, verificando suas autenticidades, inclusive as emitidas via internet, no que 

chegou a seguinte decisão: As empresas GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e SS OBRAS DE 

TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ATENDERAM a todos requisitos de 

habilitação especificados no item 7 do edital e seus subitens. Enquanto que a empresa ADL SIQUEIRA 

CONSTRUÇÕES EIRELI ME descumpriu com os itens 7.9.1.3 e 7.9.2.1, visto que nos atestados apresentados 

pela mesma não constam itens de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, os demais 

itens foram atendidos pela empresa. Diante os fatos, de posse da análise de todos os critérios de habilitação, 

esta CPL decidiu pelo seguinte julgamento: EMPRESAS HABILITADAS no certame: GLC CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA e SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 

EMPRESA INABILITADA no certame: ADL SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI ME. Quanto aos prazos e formas 

estabelecidas no art. 109 da Lei 8.666/1993, acerca das decisões proferidas pela Comissão, foi dada a palavra 

aos representantes das licitantes, no entanto, os mesmos declinaram da prerrogativa de interposição de 

recurso nesta fase do certame. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP (TEM 8 DO EDITAL):  A CPL 

procedeu com a verificação das comprovações para fins de enquadramento como ME e/ou EPP, objetivando 

a aplicação da LC 123/06, no que constatou que as licitantes GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SS OBRAS 
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DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e ADL SIQUEIRA CONSTRUÇÕES 

EIRELI ME atenderam as exigências do item 8 do edital. Tendo em vista que a primeira tentativa de abertura 

deste certame no dia 10/03/2020 foi deserta e que para a realização desta repetição do contive no dia 

19/03/2020 a CPL publicou a aviso do Convite no Diário Oficial da AMUPE, sendo certa sua retirada por 11 

(onze) empresas, a CPL, então, entende que foi dada a devida amplitude a participação no processo e que não 

houve o interesse de mais empresas na participação do certame. Sendo assim, com base no art. 22, § 7º, da 

Lei 8.666/93, a CPL decidiu dar continuidade aos trabalhos, procedendo com a abertura dos envelopes de nº 

2 – Proposta de Preços, das licitantes habilitadas e registrados seus valores totais, sendo os seguintes: GCL 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou sua proposta de preços no valor global de R$= 258.636,90 

(Duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa centavos); e SS OBRAS DE 

TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA apresentou sua proposta de preços 

no valor global de R$= 274.128,46 (Duzentos e setenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e 

seis centavos). Em seguida, as propostas apresentadas foram repassadas aos presentes para análise e rubrica. 

Finalizada as apreciações das propostas por parte dos licitantes, a CPL concedeu a palavra aos mesmos para 

que registrassem suas considerações acerca das análises realizadas, no entanto, não houve quaisquer 

manifestações por parte dos mesmos. Tendo em vista a ausência de representação técnica por parte da 

Secretaria de Saúde, a CPL decidiu dar por encerrada a sessão para encaminhamento das propostas de preços 

ao Setor de Engenharia, consoante prerrogativa prevista no art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/1993, para que se 

possa obter uma análise mais pormenorizada, do ponto de vista técnico, e assim a CPL possa obter um maior 

embasamento em seu julgamento de classificação. Após a devolução dos autos, a CPL procederá com o 

julgamento da Proposta de Preços e seu resultado será comunicado as licitantes por e-mail e/ou por telefone, 

sem prejuízo de publicação em Diário Oficial.  Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, da 

qual para constar eu, Giorgio Oliveira A. Cavalcanti, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, demais 

membros da CPL/Obras e licitantes presentes. 

 
 

GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI 
Presidente/CPL-Obras 

 
 

NELSON WILKER R. DE ARAUJO 
                    Membro 

                 LEONARDO SOARES L DAMASCENO 
         Membro 

 
 
LICITANTES: 

 
GCL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA            _______________________________ 
 
 
SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOC DE MÁQ PARA CONST LTDA      _______________________________ 
 
 
ADL SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI ME            _______________________________ 
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