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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  

 

Licitação: Tomada de Preços - 21/2020 

 

Às nove horas, do dia 7/5/2020, na sala de licitações do MUNICIPIO DE ASCURRA, reuniram-se os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria Nº 6732/2019, com alteração pela Portaria nº 6891/2020. Foram abertos os envelopes 

de documentação das seguintes empresas participantes: 

 
 

Cód. Participante Nome 

14044 PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA 

194328 CONSTRUTORA GRABOWSKI LTDA EPP 

197270 TERRABASE E TERRAPLANAGEM LTDA 

  
Estavam presentes na sessão os representantes credenciados das empresas CONSTRUTORA GRABOWSKI LTDA EPP e 

TERRABASE E TERRAPLANAGEM LTDA, que vistoriaram e rubricaram todos os documentos. 

 

A Comissão de Licitações passou a análise da habilitação de todas as participantes. 

 

O representante da empresa TERRABASE E TERRAPLANAGEM LTDA questionou acerca da empresa CONSTRUTORA 

GRABOWSKI LTDA: 

 

1) Referente a certidão simplificada, o fato de aparecer último arquivamento cm data de 23/8/2018, sob o número 20180255070, sob o 

ato: “ORDEM JUDICIAL”, alegando que a última alteração contratual apresentada é de 2016.  

 

Tal informação não é suficiente para causar a inabilitação da empresa supracitada, uma vez a última alteração contratual de fato esta 

averbada junto à JUCESC, conforme é possível se verificar o capital social integralizado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 

sendo que a referida ordem judicial não comporta ligação com alteração contratual, sendo informação não relevante para o processo 

licitatório. 

 

2) A certidão do CREA de pessoa jurídica da empresa CONSTRUTORA GRABOWSKI LTDA apresentou data de última atualização 

do ato constitutivo com registro em 14/10/2013. 

 

A Comissão após analisar a referida certidão, verificou que consta como última atualização do capital da empresa a data de 

13/04/2016, ou seja, a mesma data da última alteração contratual realizada pela empresa (terceira), sendo, portanto, levado a registro, 

não sendo motivo para inabilitar a referida empresa. 

 

A empresa CONSTRUTORA GRABOWSKI LTDA EPP alegou a ausência da certidão de falência do EPROC da empresa 

PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA, sendo que de fato a empresa apresentou certidão 

equivocada do EPROC – apresentou a certidão CIVEL ao invés da certidão de falência, contrariando o item 4.1.3.1 do edital, 

portanto, inabilitada a empresa PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA. 

 

Portanto, ficam habilitadas as empresas CONSTRUTORA GRABOWSKI LTDA EPP e TERRABASE E TERRAPLANAGEM 

LTDA. 

  

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, com prazo final para apresentação de recurso contra habilitação/inabilitação até o dia 

14/5/2020, às 17 horas, ficando todos os representantes presentes já intimados no ato. 

 

Ascurra, 7  de maio de 2020. 
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