PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

ATA DE HABILITAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação
Convite Nº 001 / 2020
Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2020 (dois mil e vinte), nesta Cidade e Município
de Solidão, Estado de Pernambuco, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Solidão, situada na Rua Luiz Carolino de Siqueira, nº 184, Centro – Solidão – PE – CEP:
56.795-000, reuniram – se, às 10:15 ( doz horas e quinze minutos ), em sessão pública, os
membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Solidão, o Srº.
Mayco Pablo Santos Araújo, Presidente, a Srª. Deyse Ferreira Nascimento, membro, e a
Srª. Regina Cristiane Caitano Cirino Souza, membro, abaixo assinados, encarregados, nos
termos do Processo de Licitação nº 029/2020, de dirigir e julgar o Convite nº 001/2020,
destinada a selecionar a melhor proposta para contratação de empresa especializada para
construção de pavimentação na travessa Nossa Senhora Aparecida 01 e Travessa Nossa
Senhora Aparecida 02, na sede deste município, e construção de pavimentação na rua
Central do Povoado São Francisco, em Solidão-PE. Com a finalidade de receberem e
abrirem os Envelopes de Habilitação, relativos à referida Licitação, consoante
determinado no correspondente convite. Abertos os Trabalhos da Comissão Permanente
de Licitação, pelo Sr. Presidente, constatou-se a presença de 05 ( cinco ) proponentes, cito
as Firmas: E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP ( 17.560.794/000140), que somente protocolou a entrega dos envelopes de habilitação e proposta por meio
de representante; MIVAQ ENGENHARIA ( 24.415.447/0001-90) representada pelo Sr.
Juliano Siqueira Pessoa; HSENA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ( 39.240.579/0001-03 )
representada pelo Sr. Heberton Richer Balduíno de Sena; CONSTRUTORA AURÉLIO & CIA
LTDA ME ( 19.703.302/0001-54 ), que somente protocolou a entrega dos envelopes de
habilitação e proposta por meio de representante e JB DE PADUA SILVA CONSTRUÇÕES
EIRELI ( 26.741.233/0001-39) que somente entregou os envelopes de habilitação e proposta
na sala de licitação, respectivamente, que, nessa ordem, entregaram os correspondentes
envelopes. Analisados os envelopes e achados de acordo com as exigências do Convite,
bem como constatada a sua inviolabilidade, os mesmos foram rubricados pelos membros
da Comissão Permanente de Licitação e Licitantes Presentes. Iniciada a abertura dos
envelopes de HABILITAÇÃO, conferidos os documentos apresentados, contatou-se que: As
empresas: E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, MIVAQ
ENGENHARIA, HSENA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA e CONSTRUTORA AURÉLIO &
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CIA LTDA ME atenderam ao solicitado em edital, sendo as mesmas consideradas
habilitadas no presente certame, quanto a empresa JB DE PADUA SILVA CONSTRUÇÕES
EIRELI está considerada inabilitada pela CPL, visto que a mesma não apresentou
declaração solicitada no item 26.5.4 do edital (conhecimento das condições locais para
execução do objeto). O presidente da CPL abriu espaço para que os representantes
presentes na sessão se pronunciassem quanto as habilitações verificadas, constatando
que: O representante da emprea MIVAQ, Sr. Juliano Siqueira Pessoa, alegou o seguinte:
“O engenheiro detentor do acervo tecnico da empresa HSENA não consta no quadro de
responsáveis técnicos na sua certidão de quitação de pessoa juridica emitida pelo CREAPE, constando apenas o seu sócio como responsável técnico, dessa forma o engeinheiro
responsável pela empresa, por suas obras é aquele inscrito no quadro de responsáveis
técnicos, ou seja o Sr. Heberton, assim sendo o vínculo entre o sr. Severino Olegário e a
empresa técnicamente não existe, pois o CREA não reconhece no quadro de responsáveis,
como dito ele não consta na responsabilidade tecnica da empresa. Dessa forma pede-se a
inabilitação da empresa por não apresentar acervo tecnico”. Em resposta ao alegado pelo
representante da empresa MIVAQ, o Sr. Heberton Richer Balduíno de Sena, sócio e
representante técnico da empresa HSENA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, informou o
seguinte: “O profissional Severino Olegário da Silva Neto pertence ao quadro permanente
da empresa atendendo ao disposto no edital, onde no item 26.4 cita: ... Os responsáveis

técnicos

deverão

pertencer

ao

quadro

permanente

da

licitante,

na data prevista para entrega dos envelopes, entendendo-se como do quadro
permanente, para fins deste edital, o sócio que comprove seu vínculo por
intermédio de contrato social, o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; o prestador
de serviços com contrato escrito firmado com a licitante..., portanto existe um
contrato escrito e firmado com a licitante sendo Severino Olegario da Silva Neto
pertencente ao quadro da licitante.” Tendo em vista as alegações apresentadas a CPL
em seu entendimento, e salvo maior juízo, decide pela continuação da habilitação das
empresas: E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, MIVAQ
ENGENHARIA, HSENA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA e CONSTRUTORA AURÉLIO &
CIA LTDA ME e pela inabilitação da empresa JB DE PADUA SILVA CONSTRUÇÕES
EIRELI. Diante dos fatos ocorridos e por não termos todos os representantes das empresas,
presentes na sessão, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação desta
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ata, para intensão de recurso quanto as habilitações apresentadas. Para encerramento
desta fase, foi dada a palavra aos presentes, dela nenhum fez uso, dando-se por encerrada
esta fase. O presidente suspendeu os trabalhos por 10 (dez) minutos, para a lavratura da
presente ata de habilitação. Reabertos os trabalhos, o Sr.º Presidente determinou a sua
leitura e, após, foi por ele submetida à discussão e deliberação dos presentes que, por
entenderem expressar a verdade dos fatos ocorridos, foi aprovada e assinada por todos,
sendo posteriormente encaminhada para publicação no quadro de avisos desta prefeitura
e no diário oficial dos municípios do estado de Pernambuco.
Solidão - PE, 30 de outubro de 2020.
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