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ATA DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO/PA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO n.º 021.2017.01 

LICITAÇÃO - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N.º 001/2017. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de infraestrutura básica, 

constante complementação de 64,730 km de estradas vicinais no PA Magdalena Nicolina Rivetti, localizado 

na zona rural do município de Pau D´Arco, estado do Pará, conforme convênio n.º 832780/2016 que entre 

si celebram o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, por meio da superintendência 

regional do sul do Pará/ SR (23) e a Prefeitura Municipal. 

As (9h15m) nove horas e quinze minutos do dia (20) vinte de abril do ano de (2017) dois mil e 

dezessete, nesta cidade e Município de Pau D´Arco, Estado do Pará, na sede da Prefeitura Municipal, 

localizada à Av. Avenida Boa Sorte, s/n.º, Setor Paraíso, CEP: 68.545-000, onde funciona C.E.L. (Comissão 

Especial de Licitação), constituídos pela Portaria n.º 090 de 27 de março de 2017, composta por CÉLIO 

LOPES DA SILVA, ANDRÉ FONTES RODRIGUES, GILVAN COISA DE OLIVEIRA, JOÃO GUTENBERGUE 

DE SOUZA, MARCO ANTONIO LAGE ROLIM e FRANCISCO LUZ DOS SANTOS, sobre a presidência do 

primeiro. O presidente da C.E.L. solicita para constar a presença do Dr. Ronilton Arnaldo dos Reis, assessor 

jurídico da Prefeitura Municipal de Pau D´Arco. Com amparo no item 11.7.4 dá seguimento na análise da 

fase de Habilitação. A empresa Construtora Terra Santa EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 

09.386.620/0001-85 não cumpriu com o item 7.7.11, 7.3.1, 7.3.5 (visita técnica), 14.8, 14.8.1, 14.8.2 e 14.8.3 

“a”, “b”, “c” e “d”, fica declarado a empresa Construtora Terra Santa Eireli INABILITADA. Parte para a análise 

da documentação da empresa Macapá Construção e Serviços EIRELI-ME, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 

14.456.868/0001-05, detectou o não cumprimento na íntegra do item 7.4.2, a C.E.L com respaldo § 3º do 

Artigo 43, fez diligência no site do “Simples Nacional - Consulta Optantes”, e detectou a empresa cumpre 

com o item 7.4.2.1. Quanto ao questionamento da empresa JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME na 

documentação apresentada pela empresa Macapá Construção e Serviços EIRELI-ME, questiona que não 

cumpriu com o item 7.3.2 narra que o “Edital pede no mínimo 03 três atestado de capacidade técnica, 

menciona que cada atestado de capacidade técnica deverá der acompanhada de um espelho”, foi analisado 

os atestados e detectado que cumprem com o item 7.3.2, no que questiona que “deverá der acompanhada 

de um espelho”; na letra “b” do item 7.3.3 expressa: “É desejável que cada atestado venha acompanhado 

por um espelho/resumo onde a licitante destacará qual o subitem que o mesmo atenderá”; quanto ao 

questionamento do item 14.8.1 e 14.8.2 onde narra “que o engenheiro que fez a visita técnica não faz parte 

do quadro técnico da empresa”, a empresa cumpriu o item 14.8, 14.8.2 em conformidade, encontra nos 

autos (na fase da visita técnica) a comprovação “Engenheiro pertencente ao Quadro Técnico da empresa, 

devidamente credenciado”; quanto ao questionamento do item 7.5.2, questiona que “não apresentou no rol 

documental a documentação para garantir o tratamento diferenciado como ME ou EPP”, o item 7.5.2 

expressa “As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, que desejar concorrer ao certame 

e usufruir dos benefícios nos termos da Lei Complementar 123/06 deverão fazer essa opção previamente, 
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no ato da habilitação, antes da entrega dos envelopes, mediante apresentação de Simples Declaração 

assinada juntamente com o seu contador, onde ateste a sua condição”. A Declaração foi apresentada 

conforme exigência, ou seja, no ato da habilitação, antes da entrega dos envelopes. Diante das análises na 

documentação da empresa e nos questionamentos declara a empresa Macapá Construção e Serviços 

EIRELI-ME, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 14.456.868/0001-05, HABILITADA para a próxima fase. Analisar 

a documentação da empresa JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 

05.027.166/0001-15, detectou o não cumprimento, na integra, do item 7.3.5 no que exige o engenheiro em 

segurança do trabalho “com experiência comprovada”, não juntou documentação para atender o item que 

poderia ser: (Certidão de quitação junto ao CREA, Carteira do Profissional junto ao CREA, 

Certificado/Diploma que comprove a qualificação como engenheiro em segurança no trabalho), a C.E.L. 

com respaldo § 3º do Artigo 43, fez diligência no site do CREA-PA, SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, e detectou o engenheiro José Antonio Nery Palmeira é 

engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho, sanando o cumprimento do item e o 

questionamento da empresa MACAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ. Sob o 

n.º 14.456.868/0001-05; quanto ao questionamento do item 7.3.5, foi analisado de constatou-se que a 

empresa cumpriu. Diante das análises na documentação da empresa e nos questionamentos declara a 

empresa JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.027.166/0001-15, 

HABILITADA para a próxima fase. Nesse momento abre os prazos previstos no insc. I do Art. 109 da Lei 

8.666/93, que seja providenciado a publicação na Imprensa Nacional. Não havendo manifestação de recurso 

já fica definido o dia 05 de maio de 2017, às 09h30m a continuidade do certame, passando para a fase de 

abertura dos envelopes proposta de preços. Nada mais havendo a relatar, a seguinte ata que passa a ser 

assinada pelo presidente, e os demais membro da Comissão Especial de Licitação e o assessor 

jurídico............................................................................................................................................................... 

 

CÉLIO LOPES DA SILVA 

Presidente 
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Membro 

  

 

Dr. Ronilton Arnaldo dos Reis 
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