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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
 

 

Licitação: Tomada de Preços - 42/2019 

 

            Às nove horas, do dia 9/7/2019, 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 

453196 KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP 

453340 ALFASIGMA CONSTRUTORA EIRELI 

 

Estavam credenciados representantes das empresas TERRAPLENAGEM POFFO LTDA, GTA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA e ALFASIGMA CONSTRUTORA EIRELI. 

 

Quanto a empresa GTA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, esta apresentou diversos documentos com 

autenticação por servidor público desta municipalidade em 8/7/2019, estando em contrariedade com observação 

de letra C do item 4.5.1.1 do edital. A Comissão, após análise do caso, decidiu por habilitar a referida empresa, 

eis que a previsão editalícia que estipula data limite para autenticação de documentos vai contra o art. 32 da Lei 

8.666/93. Decisão tomada de acordo com o Acórdão 1574/2015-Plenário do Tribunal de Contas da União, 

levando em consideração o princípio da seleção da proposta mais vantajosa e princípio do formalismo 

moderado. 

 

Quanto a empresa RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA ME, está apresentou a certidão 

negativa de débitos trabalhistas com data vencida (vencimento em 5/7/2019). Contudo, a empresa não foi 

desclassificada, por ser enquadrada como microempresa, tendo o direito de apresentar a certidão regularizada 

no prazo de 5 (cinco) dias caso seja sagrada a vencedora na fase de propostas, conforme art. 43, §1º, da Lei 

123/2006.  Com isso, a empresa RC RECICLAGEM E EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA ME foi considerada 

habilitada. 

 

Quanto a empresa JC CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA, foi identificado que está não possui em 

suas atividades a pavimentação de ruas com lajotas. Cumpre esclarecer que no cartão de CNPJ consta o CNAE 

“42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias”, ao passo que no contrato social da empresa o mesmo CNAE 

está com atividade incorreta, vejamos: “4211-1/01 – Pavimentação de ruas com asfalto, pedras, paralelepípedos 

e lajotas”. Portanto há irregularidades em seu contrato social, motivo pelo qual a apresente não atende aos 

requisitos de participação, sendo inabilitada. 

 

Quanto a empresa ALFASIGMA CONSTRUTORA EIRELI, esta apresentou certidão negativa federal/união 

vencida – em 8/7/2019.  Contudo, a empresa não foi desclassificada, por ser enquadrada como microempresa, 

tendo o direito de apresentar a certidão regularizada no prazo de 5 (cinco) dias caso seja sagrada a vencedora na 

fase de propostas, conforme art. 43, §1º, da Lei 123/2006.  Com isso, a empresa ALFASIGMA 

CONSTRUTORA EIRELI foi considerada habilitada. 

 

Quanto a empresa KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP apresentou capacidade 

técnica registrada no CAU/SC com observação que indica o seguinte: “A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á 

qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profisisonal da pessoa jurídica 

somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%3A1574%20ANOACORDAO%3A2015%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc%2C%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20
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declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas”. Sendo que a licitante não 

apresentou a referida declaração na habilitação, e já ultrapassada a fase da entrega das propostas, a empresa 

restou inabilitada. 

 

Quanto a empresa CONSTRUTORA F & F EIRELI - EPP, esta apresentou diversos documentos com 

autenticação por servidor público desta municipalidade em 9/7/2019, estando em contrariedade com observação 

de letra C do item 4.5.1.1 do edital. O entendimento da Comissão é o mesmo da decisão adotada para a empresa 

GTA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, motivo pelo qual não vislumbra-se irregularidades nestes 

documentos. Além disso, as representantes das empresas TERRAPLENAGEM POFFO LTDA e ALFASIGMA 

CONSTRUTORA EIRELI alegaram ter encontrado divergências no enquadramento da empresa 

CONSTRUTORA F & F EIRELI – EPP, que atualmente é EIRELI e apresentou certidão de regularidade do 

FGTS como LTDA, além de ter apresentado diversos atestados de capacidade técnica e acervos como LTDA. 

Também há divergência nos dois contratos dos engenheiros, em que consta a empresa como LTDA. Contudo, a 

Comissão entende não ser caso de desclassificação por este motivo. Isto por que o enquadramento da empresa 

está com situação regular perante a receita federal bem como perante a junta comercial. Não obstante, os 

documentos antigos emitidos pela empresa quando ainda do outro enquadramento podem ser aceitos, visto que 

se trata ainda da mesma empresa, mesmo CNPJ, apenas como enquadramento diferenciado, que não diz 

respeito algum com a capacidade técnica ou não da empresa licitante. Mesmo é o caso da certidão de 

regularidade de FGTS da Caixa Econômica, que apesar de ainda constar como LTDA, o CNPJ está correto, 

sendo a certidão regular para a aferição da regularidade fiscal da licitante perante este órgão, sendo este o real 

objetivo. Portanto, com base nos princípios da seleção da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, a 

Comissão decide por habilitar a empresa CONSTRUTORA F & F EIRELI – EPP. 

 

Quanto a empresa TERRAPLENAGEM POFFO LTDA, esta foi considerada habilitada. 

 

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 15/7/2019. Com isso, a sessão fica adiada, que terá 

continuidade no dia 17/7/2019, às 9 horas, no Setor de Licitações, para a abertura e julgamento das propostas. 
 

Ascurra, 9 de julho de 2019. 
  

 

____________________________ 

ELENICE TOMIO 

Membro 

 

____________________________ 

RODRIGO MORBACH 

Membro 

 

____________________________ 

CAROLINA BADALOTTI FIAMONCINI 

Secretária 

  

____________________________ 

JULIANA FISTAROL 

Presidente 

 

 

 
  
 


