
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, Paulista-PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17 
Fone: (81) 99942-1338 - Email:  cplobras.secad@paulista.pe.gov.br 

 

 1ª ATA - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS E ABERTURA DOS 

ENVELOPES DE HABILITAÇÃO  

 

PROCESSO Nº 075/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 003/2019 

 

   Aos 03 (três) dias do mês de dezembro do ano de 2019, 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 450/2019, composta pelo presidente Giorgio Oliveira A. Cavalcanti e pelos 

membros: Isaac Braz do Nascimento, Leandro Salustiano do Amaral e Nelson Wilker Rodrigues de Araújo, 

para o recebimento, a abertura e o julgamento dos envelopes de habilitação e de proposta de preços, 

relativos ao PROCESSO Nº 075/2019 -  CONCORRÊNCIA Nº 003/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 01 DO POLO DE REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE CUIDADO EM SAÚDE, 

QUE VISA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DA MULHER, CENTRO DE REABILITAÇÃO – CER E 

CENTRAL DE PARTO NORMAL – CPN, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. A CPL iniciou a sessão registrando e 

informando aos presentes a empresa L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA protocolou a entrega dos seus 

envelopes de habilitação e propostas de preços junto a CPL, não participando da sessão. Ato contínuo, 

procedeu-se, então, com o credenciamento dos representantes das demais empresas presentes, sendo elas: 

CONSÓRCIO DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI e VILAÇA DE QUEIROZ INVESTIMENTOS LTDA, representada pela 

Sra. Alana Paula dos Santos Silva, identidade nº 8.643.940 SDS-PE, ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA, 

representada pela Sra. Dryelle Newman Andrade do Nascimento Maciel, identidade nº 7.166.326 SDS-PE; E 

PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA, representada pela Sra. Everdelina Roberta Araújo de Meneses, identidade 

nº 4.119.273 SDS-PE. O presidente da CPL, então, comunicou aos licitantes presentes que o julgamento de 

habilitação não ocorreria nesta sessão, em virtude do não comparecimento do representante técnico da 

Secretaria de Saúde, responsável pelo suporte técnico na análise dos documentos de habilitação técnica, não 

permitindo assim a comissão proferir com o seu completo julgamento. Sendo assim, a presente sessão ficou 

apenas para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços, bem como para a abertura 

dos envelopes de habilitação, com as devidas apreciações e rubricas das documentações por parte dos 

licitantes presentes. 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 os 

envelopes, o presidente da CPL, diante 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 de suas análises, no que a representante da empresa ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA 

solicitou a palavra, informando que no CONSÓRCIO DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI e VILAÇA DE QUEIROZ 

INVESTIMENTOS LTDA, a empresa VILAÇA DE QUEIROZ apresentou a CND federal em vencida, não 

atendendo ao item 7.7.2 do edital. A representante da empresa PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA também 

solicitou a palavra informando que a empresa L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA não comprovou sua 

qualificação técnica no que diz respeito aos itens 7.9.1.3 alínea a) e 7.9.2.1 alínea a); Que no CONSÓRCIO 

DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI e VILAÇA DE QUEIROZ INVESTIMENTOS LTDA, a empresa DIRETRIX 
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ENGENHARIA não atende ao item 7.9.1.1 do edital, visto que o responsável técnico não consta na CRQ da 

empresa, não comprovou sua qualificação técnica no que diz respeito aos itens 7.9.1.3 alínea a) e 7.9.2.1 

alínea a), e a empresa VILAÇA DE QUEIROZ não apresentou atestado registrado pelo CREA, bem como não 

comprovou sua qualificação técnica no que diz respeito aos itens 7.9.1.3 alínea a) e 7.9.2.1 alínea a) e por fim 

não atendeu as exigências dos itens 7.8.5.4 e 7.8.6 do edital; E que a empresa ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA 

não atendeu aos itens 7.8.6 e 7.8.9 do edital, bem como não comprovou sua qualificação técnica no que diz 

respeito aos itens 7.9.1.3 alínea a) e 7.9.2.1 alínea a) ao apresentar seu atestado em cópia não autenticada, o 

que ocorre também em sua certidão de falência, descumprindo-se assim com o item 7.8.1 do edital. 

Encerrada a fase de arguições, a CPL concedeu o direito de contrarrazão aos licitantes presentes, no entanto 

não houve qualquer manifestação por parte dos mesmos. Diante os fatos, a CPL decidiu pela posterior 

divulgação do resultado do julgamento da habilitação, tendo em vista que os documentos de habilitação 

técnica deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde, para que esta emita Parecer Técnico 

quanto aos documentos de habilitação técnica das empresas participantes. O presidente da CPL, então, 

informou aos presentes que o julgamento de todos os critérios de habilitação será realizado por esta CPL 

assim que o processo retornar da Secretaria Municipal de Saúde com o devido Parecer Técnico. Por fim, a CPL 

deu por encerrada a sessão, comunicando que o resultado do julgamento de habilitação será comunicado as 

empresas, via e-mail, por meio do arquivo da ata de julgamento da CPL, sem prejuízo de publicação em Diário 

Oficial, e que os envelopes de propostas de preços ficarão sob a guarda da CPL e deverão ser abertos em 

sessão própria e pública. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar eu, 

Isaac Braz do Nascimento, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, demais membros da CPL de Obras 

e representantes das licitantes presentes. 

 
 

GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI 
Presidente/CPL-Obras 

 
ISAAC BRAZ DO NASCIMENTO  NELSON WILKER R. DE ARAUJO 

Membro  Membro 
   

LEANDRO SALUSTIANO DO AMARAL 
Membro 
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