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ATA DE JULGAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
FASE DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N.º 0001/2017 - PROCESSO 0086/2017 
 

Às 14h00, do dia 11 de abril de 2018, na sala de reuniões desta Prefeitura, reuniu-se a 
Comissão de Licitações a fim de proceder ao julgamento da fase de habilitação do certame em epígrafe 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODELO FDE - 2013/01956, NA RUA 
ROUXINOL, S/N, JD. NOVO AMÉRICO, conforme projetos, elementos anexos ao Edital e minuta do 
futuro contrato, cujos documentos foram apresentados pelas licitantes abaixo relacionadas: 

 
01- C & G COSNTRUTORA LTDA ME; 
02- CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA EPP; 
03- AABRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP; 
04- YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA; 
05- OHANA CONSTRUTORA LTDA; 
06- ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRAÇÃO LTDA EPP; 
07- CDB CONSTRUTORA EIRELI ME; 
08- CONSFAB ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA EPP; 
09- GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA EPP; 
10- FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP; 
11- KACEL KARAM CURI ENGENHARIA LTDA EPP; 
12- LAFAR ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME. 

 
Na sessão de abertura dos Envelopes Habilitação no dia 26 de março de 2018, em síntese, a 

Comissão decidiu suspender a sessão para posterior análise e decisão sobre os documentos da fase de 
habilitação dos licitantes e logo após, procedeu a guarda dos envelopes de no. 2 – Proposta Financeira, 
rubricados, em envelope devidamente lacrado e rubricado pelos participantes presentes, a qual ficará 
sob a responsabilidade da Comissão Permanente de Licitações até a data efetiva da abertura. 

 
Diante da análise dos documentos apresentados e com base no parecer técnico emitido pelo 

Departamento de Planejamento, parecer jurídico e contábil, os quais serão transmitidos na integra aos 
licitantes, a Comissão Permanente de Licitações entendeu que:  

 
LAFAR: Apresentou os envelopes com identificações trocadas, ao ser aberto o envelope 01 
identificado como “HABILITAÇÃO”, não foi encontrado os documentos para comprovação da 
habilitação da empresa, mas sim a proposta da licitante. 
  
CONSTRUELO: Não foi comprovado atestado técnico referente ao item 5.4.3.1.2 do Edital, não 
contemplando reservatório em concreto. 
 
CONSFAB: Apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela Prefeitura Municipal de 
Cafelândia referente ao mesmo objeto deste certame, atendendo ao item 5.4.3.1.2 do Edital. 
  
CDB: Ainda que a licitante tenha apresentado CNDT vencida, ser-lhe-ia concedido prazo para 
atualização da certidão em razão de seu enquadramento como microempresa, conforme Leis 8.666/93, 
12.440/2011 e Lei Complementar 123/2016, no entanto, não apresentou atestado técnico referente ao 
item 5.4.3.1.2 do Edital, não contemplando reservatório em concreto.  
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FANOR: Consta apontamento em ata por uma de suas concorrentes que a FANOR não apresentou os 
demonstrativos contábeis do balanço. Consultado o Setor de Contabilidade, a contadora do Município 
manifestou entendimento de que os documentos apresentados pela empresa atenderam ao item 5.3.2 do 
Edital. (Ofício 0011/2018 anexo)  
 
AAHBRANT: Apresentou atestado de capacidade técnica em nome de outra empresa, contrariando a 
disposição do Edital no item 5.4.3, bem como, não atendeu ao item 5.4.3.1.1 (alvenaria aparente). 
 
CG: não apresentou atestado técnico referente ao item 5.4.3.1.2 do Edital, pois não contempla 
reservatório em concreto; e o balanço patrimonial não tem registro na JUCESP ou cartório. 

 
ELEMENTU: o atestado técnico apresentado não atende ao item 5.4.3.1.2 do Edital, pois não 
contempla reservatório em concreto. 

 
A Comissão Permanente de Licitações, diante do exposto e embasado nos pareceres técnicos e 

jurídico emitidos, decide julgar HABILITADAS as empresas: 
 
CONSFAB ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA EPP; 
FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP; 
YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA; 
OHANA CONSTRUTORA LTDA; 
GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA EPP; 
KACEL KARAM CURI ENGENHARIA LTDA EPP; 
   
E por não atender integralmente aos requisitos de habilitação do edital, decide julgar 

INABILITADAS as empresas: 
 

LAFAR ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME; 
CDB CONSTRUTORA EIRELI ME; 
AABRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP; 
C & G COSNTRUTORA LTDA ME; 
CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA EPP; 
ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRAÇÃO LTDA EPP; 
 
Para os fins de direito, os interessados serão notificados desta decisão, respeitado os prazos 

legais de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos contra essa decisão, a partir da data da 
publicação do edital de julgamento na forma resumida nos Diários Oficiais do Estado e Município. No 
caso de interposição de recursos, todos os interessados serão notificados para apresentarem as contra-
razões, na forma da Lei. Julgados os recursos e demais atos legais necessários, será marcada a data 
para abertura de propostas do objeto licitado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Ata de 
julgamento de Habilitação, que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. 
Américo Brasiliense, às 15h10 do dia 11 de abril de 2018. 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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