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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  

 

 

Licitação: Tomada de Preços - 45/2019 

 

      Às nove horas, do dia 1/7/2019, na sala de licitações do MUNICIPIO DE ASCURRA, reuniram-se os membros da 

Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria Nº 6237/2018. Foram abertos os envelopes de documentação 

das seguintes empresas participantes: 

 
 

Cód. Participante Nome 

106232 TERRAPLENAGEM POFFO LTDA 

146986 JC CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA. 

164003 GTA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 

179965 CONSTRUTORA F & F EIRELI - EPP 

426644 RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA ME 

452726 PRO ENG ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA 

452769 LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI 

452831 EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI 

453129 LUCAS LUAN DA ROSA 

453196 KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP 

  
Estavam presentes na sessão os representantes credenciados das empresas TERRAPLENAGEM POFFO LTDA, GTA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA e CONSTRUTORA F & F EIRELI – EPP, que vistoriaram e rubricaram todos os 

documentos. 

 

A Comissão de Licitações passou a análise da habilitação dos participantes. 

 

A empresa LUCAS LUAN DA ROSA foi inabilitada por diversos motivos, quais sejam: 

a) Não atende as condições de participação da licitação conforme item 3.2 do edital, pois a empresa não possui no objeto 

do seu contrato social atividade compatível com o objeto desta licitação, qual seja, o de pavimentação de ruas. 

Observando o ato constitutivo desta empresa (requerimento de empresário), bem como a certidão simplificada, observa-se 

que as únicas atividades enquadradas são serviços de obras de terraplenagem e coletas de resíduos não perigosos / 

Serviços Administrativos; 

b) A empresa não comprovou o requisito do item 4.1.3.2 do edital, visto que o seu capital social é de apenas R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), conforme ato constitutivo da empresa e contrato social. Para a sua habilitação, era necessário comprovar 

que o capital da empresa correspondesse a no mínimo 10% do valor total do orçamento desta obra (R$ 256.849,33), ou 

seja, o capital social deveria ser de no mínimo R$ 25.584,93 para a comprovação do exigido no item 4.1.3.2 do edital; 

c) A empresa apresentou certidão negativa estadual vencida em 21/06/2019 (número da certidão 190140039483606), em 

desconformidade com o exigido no item 4.1.2.3 do edital; 

d) A empresa não apresentou a certidão de falência ou concordata do sistema EPROC, apenas a certidão de falência ou 

concordata do ESAJ, não cumprindo o requisito do item 4.1.3.1 do edital; 

e) A empresa não comprovou o exigido no item 4.1.4.3 do edital, visto não ter juntado documento comprovando o vínculo 

profissional em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior, detentor de 

Certificado de Acervo Técnico – CAT, conforme itens A e B do citado item. 

 

A empresa PRO ENG ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitada por não ter cumprido com o item 

4.1.4.2 do edital, visto que não comprovou ter executado 5.000m² de pavimentação de Ruas. Cumpre esclarecer que o 

atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa N&R Construções LTDA, de 5.500,00m² de pavimentação em 

pátio externo, foi desconsiderado, pelo fato de o objeto do atestado não é compatível com o objeto do edital. O atestado 

refere-se a construção de um galpão para fins comerciais e não uma pavimentação de rua em si, motivo pelo qual a 

empresa não comprovou o requisito do item 4.1.4.2. Além disso, a empresa não apresentou a certidão simplificada da 

junta comercial para comprovar o requisito do item 4.1.3.2 do edital, qual seja, de possuir capital social no valor mínimo 

correspondente a 10% do valor total do orçamento da obra desta licitação (R$ 256.849,33). 

 

 

A empresa EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI foi inabilitada por não ter cumprido com o item 4.1.4.2 do edital, visto 

que não comprovou ter executado 5.000m² de pavimentação de Ruas. Isso por que foram desconsiderados os seguintes 
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atestados de capacidade técnica fornecidos pela empresa Petry Empreendimentos Imobiliários LTD: 

a) referente a pavimentação da Rua João Domingos Pereira, Município de Ilhota (SC), com 1.522.30m² em lajota de 

concreto sextavado; 

b) pavimentação da Rua Luiz Leal, Município de Ilhota (SC), com 1.166,30m² de pavimentação de lajota sextavada; 

c) pavimentação da Rua João Domingos Pereira, Município de Ilhota (SC), com 426,30m² em lajota sextavadas de 

concreto; 

 

A comissão de licitação consultou site da receita federal e verificou que o sócio administrador da empresa PETRY 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA é o Senhor Luiz Carlos Ferreira, que também é sócio administrador da 

empresa EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI. Por conta disso, estes atestados foram desconsiderados, visto que a 

empresa não pode comprovar a sua qualificação técnica por outra empresa do próprio dono, que, resumidamente, possui 

duas empresas e uma destas atestou a qualificação técnica da outra. 

 

A finalidade da apresentação de tais documentos é justamente comprovar a satisfatoriedade da execução de objeto similar 

ao da licitação. Logo, os atestados apresentados devem se revestir de alguns requisitos de confiabilidade, exprimindo com 

veracidade informações relevantes que possam subsidiar a Administração a tomar uma decisão segura quando do 

julgamento da habilitação dos licitantes, o que não ficou comprovado no caso dos atestados da empresa EFETIVA 

CONSTRUÇÕES EIRELI. Verificando o atestado de capacidade remanescente, não foi atendida a quantidade exigida no 

item 4.1.4.2 do edital, motivo pelo qual a empresa foi desclassificada. 

 

A empresa LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI não apresentou a certidão simplificada da junta comercial 

bem como não apresentou o contrato social consolidado. Não obstante o contrato social não gerar motivo suficiente para a 

desclassificação, a ausência da certidão simplificada é, ao passo que é necessária para comprovar o item 4.1.3.2 do edital. 

Desta forma, ante a ausência da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, a Comissão resolve desclassificar a 

empresa  LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI 

 

A empresa JC CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA não apresentou o contrato social consolidado. Apesar 

disso, a Comissão entendeu que desclassifica-la por este motivo seria rigorismo formal demasiado, conforme 

entendimento do nosso STJ, visto que as informações essenciais das quais a Comissão necessita foram encontradas na 

alteração contratual apresentada, que esta em acordo com a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, 

apresentada junto dos demais documentos. 

 

As demais empresas foram consideradas habilitadas. 

 

Fica aberto prazo de 5 (cinco) dias corridos para a apresentação de recursos. Ficam desde já intimados os representantes 

presentes, e os demais serão notificados por meio eletrônico (e-mail). A data final para apresentação do recurso e suas 

razões será no dia 8/7/2019. Com isso, a sessão fica adiada, que terá continuidade no dia 10/7/2019, às 9 horas, no Setor 

de Licitações, para a abertura e julgamento das propostas. 

 

Ascurra, 1º de julho de 2019. 
  

 

____________________________ 

ELENICE TOMIO 

Membro 

 

____________________________ 

RODRIGO MORBACH 

Membro 

 

____________________________ 

CAROLINA BADALOTTI FIAMONCINI 

Secretária 

 

____________________________ 

JULIANA FISTAROL 

Presidente 
 


