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2ª ATA - JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 075/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 003/2019 

 
 

  Aos 07 (sete) dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 09:00 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 reservada, 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 julgamento dos documentos de habilitação, 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 procedendo com a releitura da ata do dia 03/12/2019 (fls. 2394 e 2395) 

e com a juntada do parecer técnico, emitido pela Sra. Jaina Poesi Silva Gonzaga - representante técnico da 

Secretaria de Saúde ao processo (fls. 2398 à 2400). Sendo certo que tal parecer concluiu, em resumo e do 

ponto de vista técnico e de engenharia, o seguinte: A empresa L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 

apresentou toda documentação exigida no item 7.9 do edital e em seus subitens, por meio dos atestados 

referente as seguintes CAT’s:  CAT nº 2220445032/2017 (fls. 1840 à 1867), conforme item 2.7 Execução de 

estaca helicoidal/ hélice contínua Dia. 400mm – Quant. 1251m; CAT nº 2220478146/2018 (fls. 1814 à 1389), 

conforme item 40.2.6 Coberta com telha de fibro cimento de 8mm – Quant. 148,81m2; e CAT nº 

2220445032/2017 (fls. 1840 à 1867), conforme item 14.1 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, 

espessura de 6mm – Quant. 1027,92m2. E CAT nº 2220438612/2016 (fls.1801 à 1813), conforme itens 3.2.13, 

3.2.14 e 3.2.15 Concreto usinado bombeado Fck = 25 Mpa – Quant. 66,64+186,85+339,03 m3 = 592,52m3; A 

empresa PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA apresentou toda documentação exigida no item 7.9 do edital e em 

seus subitens, por meio dos atestados referente as seguintes CAT’s: CAT nº 222049282854/2019 (fls. 1985 à 

2015), conforme item 06.30.010 Fornecimento e execução de estaca pré-moldada 20T – Quant. 1.671,72m; 

CAT nº 01-06120/2009 (fls. 2016 à 2026), conforme item 402ª coberta com tenha de fibrocimento, tipo 

modulada, esp. 8mm – Quant. 460,95m2; e CAT nº 222049282854/2019 (fls. 1985 à 2015), conforme itens 

06.03.134, 06.03.114, 06.03.124 e 06.03.144 Concreto armado pronto Fck 30Mpa – Quant. 

101,97+85,94+338,49+19,95 = 546,35 m3; A empresa ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA apresentou toda 

documentação exigida no item 7.9 do edital e em seus subitens, por meio dos atestados referente as 

seguintes CAT’s: CAT nº 01-02435/2009 (fls. 2387 à 2393), conforme item 3.2 Cravação de estacas pre-

moldadas com diâmetro de 35cm e 14mt – Quant. 7.864,40MT; CAT nº2220480644/2018 (fls. 2355 à 2369), 

conforme itens 3.458 Instalação de telha de cimento amianto trapezoidal canalete 90 – Quant. 839m2; e CAT 

nº 2220477989/2019 (fls. 2370 à 2386), conforme item 6.2 concreto usinado bombeado Fck 30Mpa – Quant. 

1.024,77m3 e CAT nº2220480644/2018 (fls. 2355 à 2369), conforme itens 3.129 e 3.132 Concreto 25 Mpa, 30 

Mpa e 40 Mpa – Quant. 694+1392+320+220 = 2.626 m3; E O CONSÓRCIO DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI e 
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VILAÇA DE QUEIROZ INVESTIMENTOS LTDA não apresentou os atestados de habilitação técnica em 

conformidade com as exigências dos itens 7.9.1.3 e 7.9.2.1. Sendo assim, a análise técnica opinou pela 

HABILITAÇÃO TÉCNICA das empresas: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA e 

ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA, bem como pela INABILITAÇÃO TÉCNICA do CONSÓRCIO DIRETRIX ENGENHARIA 

EIRELI e VILAÇA DE QUEIROZ INVESTIMENTOS LTDA. Cabe ressaltar que a CPL verificou as autenticidades de 

todas as documentações de ordem técnica emitidas via internet. Continuando, a CPL passou a analisar os 

demais critérios de habilitação especificados no item 7 (exceto o item 7.9 e seus subitens – Qualificação 

técnica, já analisados por representação técnica da Secretaria de Saúde), verificando as documentações 

apresentadas e constatando suas autenticidades, inclusive as emitidas via internet, no que chegou a seguinte 

decisão: As empresas L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA e ATENAS 

CONSTRUÇÕES LTDA ATENDERAM aos demais requisitos de habilitação especificados no item 7 do edital. 

Registra-se, no entanto, que em análise as documentações da empresa ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA 

verificou-se que a mesma apresentou sua Certidão de Falência (fl. 2307) e CAT nº 01-03435/2009 com 

atestado (fls. 2387 à 2393) em cópia não autenticada, procedendo a CPL com a realização de diligencia (fl. 

2401),   em consonância com o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993,bem como em atenção aos princípios do 

formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, no que as vias originais 

foram apresentadas à CPL dentro do prazo estipulado, constatando-se assim a veracidade de tais 

documentações. Além disso, em verificação aos índices apresentados pela empresa ATENAS conforme item 

7.8.6 do edital, não foi apresentado o de Solvência Geral (SG), no entanto, conforme previsto no item 7.8.8 a 

CPL pode efetuar tal cálculo, onde se constatou que o SG da empresa corresponde a aproximadamente 11,86; 

Quanto a análise do CONSÓRCIO DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI e VILAÇA DE QUEIROZ INVESTIMENTOS LTDA 

este NÃO ATENDEU as exigências do item 7.7.2 do edital, visto que a certidão apresentada para fins de 

comprovação de regularidade com a Fazenda Federal por parte empresa VILAÇA DE QUEIROZ 

INVESTIMENTOS LTDA (fl. 2257). Sendo assim, de posse da análise de todos os critérios de habilitação e com o 

devido amparo no parecer técnico da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que analisou os 

critérios de habilitação do ponto de vista técnico e de engenharia, esta CPL decidiu pelo seguinte julgamento: 

EMPRESAS HABILITADAS: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA e ATENAS 

CONSTRUÇÕES LTDA. EMPRESA INABILITADA: CONSÓRCIO DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI e VILAÇA DE 

QUEIROZ INVESTIMENTOS LTDA. No que diz às considerações registradas na 1ª ata da sessão, por parte dos 

representantes das licitantes participantes, a CPL faz constar que parte das considerações já se encontram 

respondidas nas análises descritas nesta ata, restando, portanto, os seguintes esclarecimentos: Registros 

contra o CONSÓRCIO DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI e VILAÇA DE QUEIROZ INVESTIMENTOS LTDA 1 – Da 

demonstração de vinculo do responsável técnico através da CRQ da empresa: O TCU já exarou que a 

Administração Pública pode admitir,  para fins de comprovação de vinculo profissional, a apresentação de 

cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do 

licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de 

contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração 

de anuência do profissional. Sendo assim, a comprovação de vinculo do profissional exclusivamente por meio 
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da CRQ da empresa implicaria em restrição a competitividade do certame. 2 - consideração acerca da 

obrigatoriedade de apresentação de atestado registrado no CREA: Destaca-se que tal exigência é válida 

apenas para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional e não para fins de qualificação técnico-

operacional (conforme Acórdãos TCU nº 128/2012, nº 655/2016 e nº 205/2017). Registros contra a empresa 

ANTENAS CONSTRUÇÕES LTDA: 3 – Do não atendimento ao item 7.8.9 do edital: Conforme Balanço 

Patrimonial apresentado pela empresa (fls. 2311), verifica-se o PL da empresa corresponde a R$ 877.189,44, o 

que representa um percentual aproximado de 16,38% em relação ao valor estimado para a execução do 

objeto. Por fim, em verificação de atendimento das licitantes quanto aos critérios de COMPROVAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE ME E/OU EPP, a CPL constatou que apenas a empresa ANTENAS 

CONSTRUÇÕES LTDA ATENDEU aos critérios do item 8 do edital. O resultado desta habilitação será 

comunicado as licitantes participantes via e-mail, com o arquivo desta ata, e/ou por telefone, sem prejuízo de 

publicação em Diário Oficial. Os envelopes de proposta de preços das empresas habilitadas que ficaram sob 

guarda CPL, deverão ser abertos em sessão própria e pública. A data e horário da sessão de abertura dos 

envelopes de propostas de preços serão divulgados na publicação do julgamento de habilitação e ocorrerá na 

sala da CPL Obras, situada na Sede da Secretaria Municipal de Administração, Sala de Reuniões – andar 

térreo, situada na Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre - Paulista/PE. 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 e demais membros presentes ao certame. 

 
 
 
 
 

GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI 
Presidente/CPL-Obras 
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