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ATA DE HABILITAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação
Convite Nº 002 / 2021
Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), 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. Laiza Thainá
Martins da Silva, membro, e a Srª. Diana Cordeiro Feitosa Soares, membro, abaixo
assinados, encarregados, nos termos do Processo de Licitação nº 068/2021, de dirigir e
julgar o Convite nº 002/2021, destinada a selecionar a melhor proposta para contratação
de empresa especializada para construção de uma garagem para ambulâncias na
Unidade Mista Maria Jesuíno da Silva, localizada na sede deste município 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 convite. Abertos os Trabalhos da
Comissão Permanente de Licitação, pelo Sr. Presidente, constatou-se a presença de 03
( três ) proponentes, cito as Firmas: REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E
REFORMAS LTDA (23.363.398/0001-26), que somente protocolou a entrega dos
envelopes de habilitação e proposta por meio de representante; MIVAQ ENGENHARIA
( 24.415.447/0001-90) que somente protocolou a entrega dos envelopes de habilitação
e proposta por meio de representante e D&J CONSTRUTORA ( 42.176.434/0001-97) 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. Iniciada a abertura dos envelopes de
HABILITAÇÃO, conferidos os documentos apresentados, contatou-se que: Todas as
empresas participantes desta licitação atenderam ao solicitado (habilitação) em edital,
sendo as mesmas consideradas habilitadas no presente certame. A CPL faz saber que a
empresa D&J CONSTRUTORA apresentou a certidão negativa de débitos federais
vencida em 08/12/2021, porém como a mesma é microempresa, por lei (art. 43 da LC nº
123/06), está habilitada a fase de julgamento das propostas, na condição de que se for
vencedora do certame, deverá regularizar a certidão fiscal pendente até a futura
assinatura de contrato. Diante dos fatos ocorridos e por não termos os representantes
das empresas, presentes na sessão, os envelopes de proposta de preços ficaram retidos
com a CPL e desde já fica aberto o prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da publicação
desta ata, para intensão de recurso quanto as habilitações apresentadas. Caso não haja
intenção de recursos dentro do prazo revisto, a abertura dos envelopes de proposta de
preços fica marcada para o próximo dia 23/12/2021 às 10:00hs. 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
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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, além de extrato
de resultado de habilitação no DOU.
Solidão - PE, 17 de dezembro de 2021.
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