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Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de 2021, as 08:00 horas, o Presidente da
Comissão Permanente de licitação, Sr. .Adriano Luis Lima Girão - Presidente, acompanhado dos Srs.
Paulo Ilenrique Nunes Nogueira - Membro e Walisson Rabelo Crue - Membro, nomeados pela
portaria 11° 1908-E/2021-GAE, de 19 de agosto de 2021, reuniram-se a tim de analisar os doctunentos

de habilitação do certame supraeitado, onde apos analise minudente dos documentos, deu-se D seguinte
resultado: EMPRESAS H¿ﬁILITAD¿S', 01. CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONS'I`RUÇOES,
inscrita com D CNPJ D" 22.575.652/0001-‹97; O2. E.Ll:iTROC_/\i\fIPO SERVIÇOS E CONS'l"RUÇOliiS
Í_.'l"DA, insc.rita no CNPJ sob o ri” 63.551.378/Ol`J0l¬Il1; O3. O-7 CONS'1¬RUÇOl:iS E SERVICOS
¬FIIR_l:`il..I, inscrita corn o CNPJ n" 10.572.609/0OO`l-99; O4, MV2 SERVICOS DE EI\IGEI\IllARI.A

Íjl`DA, inscrita com o CNPJ n° 38.28-1.70(_l/00U'l-28; O5. "I`Rl¿\_DE CONSTRUÇÕES E. SIÊÍREVIÇOS
LTDA, inscrita com o CNPJ n° 36.443.780/DO0l~91; EMPRESAS INQÊILIIADAS: OI. JOÃO

EVANGELISTA DE SOUZA ARC'l"l_IRO (ARCTURO CONSTRUÇÕES), inscrita com o Cl\I PJ n°
03.077.025/0001-S5, motivos: apresentação de documentos quando não contiverem praao de validade

eapressainente deten-ninado, não poderão ter suas datas d.e expedição superiores a 30 (trinta) dias
anteriores ã data de abertura da presente licitação, dentre eles: Prova de Inscrição Municipal (emissão
ein: GZXOG/2021), portanto não atendendo ao pggágrafg 6” glg çláusula 4” do çglital, ausência da
Prova de Inscrição ou Registro junto ao CREA do responsavel tecnico Sr. João Venãncio Pimentel,

-¬.

portanto não atendendo a gla,'1,_1sula 4.§,l do edital; D2. PLATINUS FÉNGENI-IAIIIÀ E
CONS'l`"RI_IC.ÃO EIRELI, inscrita com o CNPJ n” 27.135.164/0001-S2, motivos: apresentação de

documentos quando não contiverem praao de validade eapressamente determinado, não poderão ter
suas datas de expedição superiores a .fill (trinta) dias anteriores ã data de abertura da presente licitação,
dentre eles: Prova de Inscrição Municipal (emissão em: OS/03/2021), po.rtat1to não atendendo ao
patg›,'glza,l`g 6° da glﬁgsula 4” do edital, ausencia apresentação de acervo técnico compatível ao
solicitando no item “A” - 'TINTA

EPOXI EM PISOS, API.....ICADO COM SEL./\_DOR Ii

EMHASAMENTO ACRILICO, portanto não atendendo a cláusula 4.3.2..¿ 519 edital, ausiincia da
Prova de Inscrição ou Registro junto ao CREA do responsavel tecnico Sra. Flãida lfistdt Costa Lirna,

portanto não atendendo a glátlisiila 45,2 do edital, apresentação da certidão de regularidade
proﬁssional do Contador vencida em 09/'12/2021, portanto não atendendo a cláusula &.5l.4.2 do
gditalg 03. COEIVÍBE - COI.`*~lSTT'?.UTOP._f\ F. l¬uMI5'l~i'.l:`El“~IDIl\fIIã.IHITOS P›EI“~»IICI.O I-;`lR_EI_.I, inscrita
com o CN PJ n" fl-1.065.067/U00'l›E3l, motivos: apresentação de docuiznentos quando não contiverem
prazo de validade ei-rpressarnente determinado, não poderão ter suas datas de eapedição superiores a 30

(trinta) dias anteriores ã data de abertura da presente licitação, dentre eles: Prova de Inscrição Municipal
`
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(emissão em: 22/04/2021), Prova de Inscrição do CNPJ (emissão: ló/06/2021), portanto não

atendendo ao parãgradzi 6” da elgdeula 4” de edital, ausiincia da Prova de Inscrição da empresa junto
ao CREA, portanto não atendendo a elddsula 4.3.1, dd edital, ausõncia apresentação de acervo tecnico
compativel ao solicitando nos itens “A” - TINTA EPO_`§§_I EM PISOS, APLICADO COM Sl'ilÇ¡ADOR.
l-1 EMBASAMENTO ACRILICO e “B” - CONCR_E'I"O PARA VIBR. COM FCI<›Í DE NO MINIMO

25MPa, portanto não atendendo a cláljellld 4.3.2 de edital, apresentação do Inclice de Liquidez
Corrente junto ao Balanço Patrimonial LC: 1,00, portanto não atendendo a
-I_

edital, apresentação da Certidão Específica emitida junto a junto comercial sem conter (com todas as
alterações e movimentações da empresa), portanto não atendendo a

ausência da apresentação da Consulta junto ã Controladoria Geral da União das certidões negativas
correcionais (CC.-il,l-PJ; CEIS; CNEP e Cl'.i{PIM), atraves do site:

portanto não atendendo a elddsula §¡,5,§ de editel; 04.

(btt;ps:¿ zeg,-:rridt¬›es.cgt;.gpv.br),

REAL SERVIÇOS EIRI-ãI..l, inscrita com o

CN PJ n° 37.452.065/000146, motivos: apresentação de documentos quando não contiverem prazo de
validade expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 30 (trinta)
dias anteriores ã data de abertura da presente l.icitação, dentre eles: Prova de Inscrição Municipal

(emissão em: 28/09/2021), Prova de Inscrição do CNPJ (emissão: 05/ I I /2021), portanto não
atendendo ao pdedgrafo 6° __d_a cláusula, É" do edltel, ausência apresentação de acervo tecnico
co1¬npativel ao sol.icitando no item “A” - TINTA EPOXI EM PISOS, APLICADO COM SELADOR
E EMl3ASAl\/Il;iNTO ACR.II..lCO, portanto não atendendo a cláegdld d.3.2.a de edital, apresentação

da comprovação de endereço da empresa (boleto de pagamento da I'Êi.NI¬.1L), por cópia simples, portanto
não atendendo ao pgrdgrafo fl” de elãu; ula, 5” de edital; 05. S¿cT CONSTRUÇÕES, E LOCACOES
DE MAO DE OBRA EIRELI, inscrita com CNPJ n” 18.413.043/0001-64, motivos: ausência
apresentação de acervo técnico compativel ao solicitando no item "A" - TINTA EPOXI EM PISOS,
APIJCADO COM SELADOR E EMISASAMENTO ACRILICO, portanto não atendendo a

l, apresentação da comprovação de endereço da empresa (boleto de
pagamento da IÉRISANET), por cópia simpl.es, portanto não atendendo ao paragrefe É” da clagsdlg
51* do edilgl; 06. XI.. CONSTRUCOES LTDA, inscrita com o CNPJ n° 36.113.155/0001-Sl, motivos:

apresentação de documentos quando não contiverem prazo de validade expressamente determinado,
não poderão ter suas datas de expedição superiores a 30 (trinta) dias anteriores ã data de abertura da
presente l.icitação, dentre eles: Prova de Inscrição Municipal (emissão em: 04/01 /2021), Prova de
Inscrição do CNPJ (emissão: 02/(IS/20.21), portanto não atendendo ao pdgdgrafo 6" de elãusula fl” de
edital, ausência da apresentação da Consulta jtmto ã Controladoria G-cral da União das certidões
negativas
correcionais
(CGU-PJ;
CEIS;
CN EP'
e
C If`iPIl\/I),
attav ds
do
site:
(l:ttps:/ / cr,g;t_.idr.:›es.cg1;,pet-'.lir), portanto não atendendo a elddeeda 4.§.§ dd editei,
atisëncia
apresentação de acervo tecnico compatível ao solicitando nos itens “A” - TINTA EPOXI EM PISOS,
APLICADO COM SEI_.ADOR E EMHASAMENTO ACRILICO e "Ii" - CONCRETO PARA
VIBR.. COM PCH DE NO MINIMO 25I\/l'Pa, portanto não atendendo a elausulg &,ﬁ,2 do edlzdl,
ausi-incia da apresentação da certidão de regularidade proﬁssional do Contador, portanto não atendendo
a eldusula ¶,d,d.2 do edltdl, apresentação da CERTIDÃO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta
Comercial da sede da empresa licitante, com emissão em 24/05/2021, portanto não atendendo a eldyeeﬂe
4.4.4,§ de editel, apresentação da CERTIDÃO ESPECÍFICA (com todas as alteraçoes e
movimentações da empresa), emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com emissão

“~

,

_ J,-~_;íÍ`

,uz-f-“T
|=EeE|=s:-ruaa |v|un|e||=a|. os moaaoa Nova
av. manoet casrno. nr. ras - cenrno -- monaoa Nova - cessa- ces szsaauoe
DMF.: ur.1sz.s4tvenn1-uu - cor es.s:ti.1r1-4. E-Mali: lieiraeaem neeurleei-..eem.|:›r

Eruraﬂ
/

eo

lie?
agf' 1

/ze

ts

l R.________...
I\1i U.) cú ci»-?¬

ESTADO DO DEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOvA

A,,,UﬂW,,,s

(CONTA ATA DA SESSÃO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE SIARILITAÇAO,

REFERENTE A LIOITAÇAD NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nf* TP-

nos/2021 _ SEJUV.

ein 04/06/2021, portanto não atendendo a

, apresentação da comprovação

de endereço da empresa (boleto do banco SAN'I"ANDER), por cõpia simples, portanto não atendendo
ao lzdrrigrafg 4“ da cldusula É” do cditel; 07. RAFAEL MAR'l`INS VIANA IMOVEIS ECON'STRI_lCOES EIRELI, inscrita com O CNPJ n° 17.317.978/0001-S4, motivos: apresentação do

Certificado de Registro Cadastral - CRC e do contrato de prestação de serviços junto ao seu
responsavel tecnico, por cdpia simples, portanto não atendendo ao pmzágrafo 4°* dd cláusnle É” do
gel, apresentação de documentos quando não contiverem prazo de validade expressamente
determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a Sil (trinta) dias anteriores ã data de
abertura da presente licitação, dentre eles: Prova de Inscrição Municipal (emissão em: 05/ 11/2021),
portanto não atendendo ao parágggfd 6° da elddsule 4” de edital, ausência apresentação acervo ou

atestado de capacidade tecnica cliancelado pelo CREA, portanto não atendendo a eldds, ula 4,3,2 de
M, ausência da apresentação dos termos de abertura e encerramento da balanço patrimonial, bem

como, certidão de regularidade profissional do Contador, portanto não atendendo a elátielllﬁ ﬁ.¿l.d.2
de edital, ausência da apresentação do Indice de Liquidez Corrente inferior a 1,5 (um inteiro e cinco
decirnos), como tambem, que apresente indice de Endividamento Geral superior a 0,8 (oito decimos),

portanto não atendendo a eládsula 4.d.d,§, do editel, apresentação da comprovação de endereço da
empresa (boleto de pagamento da VIVO), por cõpia simples, portanto não atendendo ao g¶
de eldusula É" dg editdl; 0S. ARCOS CONSTRUTORA dt INCORPORADORA LTDA, inscrita

com O CNPJ n° 15.342.806/ 0001-70, motivos: apresentação do Certificado de Registro Cadastral CRC, junto ao Inunicipio de MoI:ada Nova com data de emissão em 14/12/2021, portanto não
atendendo a clgnsdle 5,13 de editei, apresentação de documentos quando não contiverem prazo de
validade expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 30 (trinta)
dias anteriores ã data de abertura da presente licitação, dentre eles: Prova de Inscrição Municipal
(emissão ein: 04/11/2021), Prova de Inscrição do CNPJ (emissão: 03/ll/2021), portanto não
atendendo ao pdzdgedfo 6° de eldds, ula É" de edital, ausência da apresentação da Consulta junto ã

Conuoladoria Geral da União das certidões negativas correcionais (CGU -PJ; CEIS; CNEP e CEPIM),
atraves do site: (l;¡1;I_zp;- :¿ ¿cerjdoes,c;fu.j=-ov.lze), portanto não atendendo a eldds,ula 4.5.5 de edital; 09.
A. C. CONSTRUCOES E SERVICOS I_.TDA, inscrita com O CNPJ n” 11.685.502/ 0001-10, motivos:
documentos apresentados atraves de autenticação elettõnica, dentre eles: carteira de CNI-I da sõcia Sra.

Jucileide Dorta, bem como, O contrato de prestação de serviços junto ao responsãvel. tecnico da
empresa, portanto não atendendo a eldds,ula 2§,1ll de editel, apresentação de documentos quando não
contiverem prazo de validade expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição
superiores a 30 (trinta) dias anteriores ã data de abertura da presente licitação, dentre eles: Prova de

Inscrição Municipal (emissão em: 29/06/2021), Prova de Inscrição do CNPJ (emissão: ll/06/2021) e
Prova de Inscrição Estadual (emissão ein: 17/08/2021), portanto não atendendo ao parãgzdfg ('3° da
cldllsdld 4” de e dltdl, ausência da PrO¬va de Inscrição ou Registro junto ao CREA dos responsáveis

tecnicos da empresa, dentre eles: Anderson Soares; I\/Iãrcio Melo e Prancisco Machado, portanto não
atendendo a cldllgdld d.,?¿.2 dg edieel, apresentação da comprov-ação de endereço da empresa (boleto
de pagamento do BANCO DO BRASIL), por cõpia simples, portanto não atendendo ao partigzgfg d”
da elzlgedla 4” de edital, ausência da apresentação das Declarações de Inexistência de Vínculo

empregatício com O Municipio de Morada Nova dO(s) socio(s) e/ou proprietãno da empresa, portanto
não atendendo a cleusglg d,,,'l.5 do ç,dlldl; 10. PRO IIIMPEZA SERVICOS E CON'S'I`RUCO.l:_:1S
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EIR.El..l, inscrita com O CNPJ n" 11.012.912/0001-08, motivos: apresentação de clocumcntos quando

1¬Ião contiverem prazo de validade expressamente determinado, não poderão ter suas d.aras de expedição
superiores a 30 (trinta) dias anteriores ã data de abertura da presente licitação, dentre eles: Prova de
Inscrição IX/Iunicipal (emissão em: 05/ 10/2021), portanto não atendendo ao pgedgrafo 6° dd clãuelllg
4” dg edital, ausência apresentação de acervo tecnico compativel ao solicitando no item “A” - TINTA

EPDxI EM PISOS,AP1.IcADO DDM SELADOR E 1¬1MEASAMíEN'rO ADRÍLIOO, parents nas

atendendo a elãusdla, d.,'§.2.g de editel; II.. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita
com O CNPJ n" 10.932.123/0001-14, motivos: apresentação do Certificado de Registro CadastralCRC, jtmto ao municipio de Morada Nova, nas suas pãginas (Il e 02 por copia sitnples, portanto não
atendendo ao paedgzdfg 4" da, elãdsulg, É” do edlzel, ausência da apresentação da Consulta junto ã
Controladoria Geral da União das certidões negativas correcionais (CO-U--PJ; CEIS; CNEP e CEPIM),
atraves do Site:

Ilgtçp -.,' ;¿ ¿certiglo;-:s.cgftI.gov.l;;:). A Comissão Permanente de Licitação, publicar:-i O

resultado da fase de julgamento de Habilitação na Imprensa Oficial, emJorI1al de Grande Circulação, e
no site do Tribunal. de Contas do Estado: w¬¬.v\v.tee.çe.g_ov.br, e comtmica aos interessados que fica
aberto prazo recursal referente a fase de julgamento da habilitação, ern cont'ormidade o art. 109, inciso
I, alínea “a” da lei federal 8.666/93 e suas alterações. Nada mais requer-ido nem a tratar, Eu, Paulo
Henrique Nunes I\.logueira, declaro a presente sessão encerrada ãs 11:45 horas, e, lavrada a presente ata,
que lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.
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