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

ATA DE HABILITAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação
TP Nº 004 / 2020
Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro 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 (dez 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 Caetano Cirino Souza, membro, abaixo
assinados, encarregados nos termos do Processo de Licitação nº 032/2020, de dirigir e julgar a TP nº
004/2020, destinada a selecionar a melhor proposta para contratação de empresa especializada para
reforma da murada e construção de sanitários na quadra poliesportiva Luiz Bezerra da Silva no
munícipio de Solidão-PE, conforme recursos provenientes da repatriação por parte da União, relativos
a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (Lei Federal 13.885/2019). Com a finalidade de
receberem e abrirem os Envelopes de Habilitação, relativos à referida Licitação, consoante
determinado no correspondente edital da TP 004/2020. Abertos os Trabalhos da Comissão
Permanente de Licitação, pelo Sr. Presidente, constatou-se a presença de 06 (seis) proponentes, cito, a
Firma E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, (CNPJ 17.560.794/000140), que apenas protocolou a entrega dos envelopes de habilitação e proposta de preço, a firma
HSENA CONSTRUÇÕES E PROJETOS, (CNPJ 39.240.579/0001-03), que apenas protocolou a
entrega do envelopes de habilitação e proposta de preço, a firma NOTORIA CONSTRUÇÕES
EIRELI (CNPJ 37.090.538/0001-44), que apenas protocolou a entrega do envelopes de habilitação e
proposta de preço, a firma LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ 33.683.371/0001-74)
que apenas protocolou a entrega do envelopes de habilitação e proposta de preço, a firma A V DA
SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNPJ 35.114.013/0001-76), que apenas protocolou a entrega do
envelopes de habilitação e proposta de preço, e a firma MIVAQ ENGENHARIA (CNPJ
24.415.447/0001-90), representada pelo Sr. Juliano Siqueira Pessoa. Analisados os envelopes e
achados de acordo com as exigências da TP, bem como constatada as suas inviolabilidades, os
mesmos foram rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e Licitante Presente.
Iniciada a abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO, conferidos os documentos apresentados,
contatou-se que: nos documentos de habilitação da licitante NOTORIA CONSTRUÇÕES EIRELI,
não foi encontrado, inscrição estadual ou municipal ou mesmo o alvará municipal, porém na certidão
negativa de débitos fiscais emitida pela secretaria de finanças da prefeitura municipal de Afogados da
Ingazeira-PE consta o número de inscrição municipal da empresa ora mencionada. A empresa
HSENA CONSTRUÇÕES E PROJETOS, não apresentou comprovante de vinculo do responsável
técnico pelo CAT com a empresa, não atendendo ao item 6.4.4.1.1 do edital da presente TP, onde
poderia ter sido atendido mediante comprovação do 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; ou o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a
licitante. A empresa A V DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL não apresentou o contrato social da
empresa, indo em desacordo ao item 6.1.2 do edital da presente TP; não apresentou a prova de
regularidade com a fazenda nacional indo em desacordo ao item 6.2.2 do edital da presente TP, não
apresentou balanço patrimonial indo em desacordo ao item 6.3.2.1 do edital da presente TP, não
apresentou declaração de que não tem seu quadro menores de 18 anos, indo em desacordo ao item
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6.4.2 do edital da presente TP, não apresentou o registro/inscrição, no Conselho Regional
Competente, indo em desacordo ao item 6.4.3 do edital da presente TP, também por não ter
apresentado o registro no Conselho Regional Competente não foi possível comprovar o atendimento
aos itens 6.4.4, 6.4.4.1 e 6.4.4.1.2 do edital da presente TP, visto que não se tem conhecimento do real
responsável técnico pela empresa, e que também não há comprovante de vínculo de responsável
técnico com a empresa, que desta forma também não atendeu ao item 6.4.4.1.1 e por fim a empresa
ora mencionada ainda desatendeu ao item 6.4.9, onde não apresentou declaração de que conhece as
condições locais para execução do objeto. Diante dos fatos expostos a CPL decide pela habilitação das
empresas: E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, MIVAQ
ENGENHARIA, NOTORIA CONSTRUÇÕES EIRELI e LOPES EMPREENDIMENTOS
EIRELI, por as mesmas terem atendido a todos os requisitos de habilitação do referido processo
licitatório, e também decide pela inabilitação das empresas: A V DA SILVA CONSTRUÇÃO
CIVIL e HSENA CONSTRUÇÕES E PROJETOS, por não terem atendido por completo ao
solicitado no edital da presente tomada de preços. A CPL informa que devido a só termos um
representante presente na sessão, irá abrir o prazo de 5 (cinco) dias úteis para intenção de recursos
quanto as habilitações apresentadas, conforme previsto em edital, onde desta forma os envelopes de
proposta de preço ficarão retidos junto a CPL para abertura em data futura após a fase de recurso da
habilitação. A CPL ainda informa que encaminhará via e-mail esta ata para as empresas participantes
desta licitação, quais sejam os e-mails:
hsconstrucoeseprojetos@gmail.com,
mivaq-eng@hotmail.com ,
lopesempreendimentoseireli@gmail.com ,
notoriaengenharia@hotmail.com ,
elxengenharia@gmail.com .
A CPL faz saber que não consta nos envelopes ou documentos apresentados pela empresa A V DA
SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL o respectivo e-mail da mesma. A CPL, para ciência de todos os
interessados, também irá publicar o resultado desta habilitação nos diários: Oficial da União e Diário
Oficial dos Municípios do estado de Pernambuco. 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 30 (trinta) minutos, para a lavratura da presente ata de habilitação. Reabertos os
trabalhos, o Srº. 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 os presentes, sendo posteriormente encaminhada para publicação.
Solidão - PE, 18 de dezembro de 2020.

Mayco Pablo Santos Araújo
Presidente da CPL
Regina Cristiane Caetano Cirino Souza
Membro da CPL

Deyse Ferreira Nascimento
Membro da CPL
MIVAQ ENGENHARIA
Juliano Siqueira Pessoa
Licitante
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