
Estâdo do I'ârá
GO\-Ell\O MUNICTPAL DE I'I'AITUBA
PREFEITLR{ NTUNICIPAL DE ITAI'TUBA

ATA DA SESSÃO DE HABILITÀÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N' OO3,'20I8-CP

oBJETO: Contratação de seniços especializados em engenharia civil para execuçào de obras de pavirnentação de

vias urbanas cm revestimento asfáltico na cidade de ltaituba.

Aos 06 tle Julho de 2018, reuniu-se a comissão de Licitações da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA,

estando presentes os membros: JosE DE RIBAMAR ALMEIDA E SILVA - Presidente, CLEANE DA SILVA

SANTOS - Membro, GLEICIELY RAMOS DAVILA - Mernbro, para proceder a aberlurâ referente ào processo

licitarório n.003/2018-CP, na modalidade CONCORRÉNCIA, que tem como objeto a Contratação de serviços

cspecializados em engenharia civil para execução de obras de pavimentaçào de rias urbanas em reiestimento

asfáltico na cidade de Itaituba. A presente abertura compareceram as licitantes: MAGEPLAN SERVICE E LOGS

titRELI, representado por MAGr..i'O SILVA NASCIMENTO. RIBEIRO & PICANÇO COMERCIO E SERVIÇOS

LTDA, TDL ARQUITETURA E CONSTRUÇÀO EIRELI, VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA. O trabalho da

comissào iniciou-se com o recebimento do credenciamento das empresas onde constatou-se que as licitantes

RIBE]RO & PICANÇO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. apresentou o contràto de constituição da sociedade

limirada c suas alterações, juntamente com itientidade dos sócios em copias não autenticadas' quando solicitado para

1.; rcprescntante da ticitante os documentos originais para a autenticaçào dos respectivos documentos respondeu que

nào estaYa de posse dos referidos documentos, não atendendo o rtem 22.1 alínea (a) e (b) do Edital. Ainda ern analise

do credenciamenro da empresa RIBEIRO & PICANÇO COMERCIO E SERVIÇOS Ll DA. no item 9 e 24 do edital'

diz que a empresa sendo Microempresa ou Ernpresa de Pequeno Porte deverá neste momento comprovaÍ essa situação

atraves da Certidâo Simplificada do ano em curso. no entanto a licitante apresentou uma certidão simplificada

cmitida na tlata tle l4 de setembro de 2016, neste caso a licitante não comprova tal situaçào' nào podendo usut-mir

dos bencficios da Lei Complementar n' 12312006 e das alterações vigentes A empresaTDL ARQUITEI'URA E

CONSTRUÇÃO EIRELI não apresentou dentre sua documentaçào de credenciamento copias do registro comercial

ou ato constitutlvo. estafuto ou contrâto social em vigor devidarnente registrado. também não apresentou copias da

identidade tlo proprietário ou sócios da empresa, não atendendo o item 22 1 alinea (a) e (b) do Edital' quanto a
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situaçào se e enquadrada como ME ou EPP, a licitante cornprova que é Empresa de Pequeno Porte através da

Certidão Sitnplificada emitida na data de I I de juúo 201 8. A empresa dc grande porteV[A OESTE

CONSTRUÇÔES LTDA,apresentou o instrumento particular de 24" alteraçào e consolidação do contrato socialem

copia nào âutenticada, quando solicitado pela comissão os documentos originais do representante da licitante para

conÍ'erência,não apresentado. Ainda em analise ao credenciamento da empresa VIA OESTE CONSTRUÇÔES LTDA

à mesrna nào apresentou copias da identidade dos.sócios da empresa, nào atendendo o itern 22.1 alinea (a) e (b) do

Edital. Diante dos fatos narrados as licitantes,R IBEIRO & PICANÇO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, TDL

ARQUITETURA E CONSTRUÇÀO EIRELI, VIA OESTE CONSTRUÇÔES LTDA, não credenciaram os seus

reprcsentantes para o certame, no entanto as licitantes estão aptas a prosieguir no certame mais sem representantes

com base no itern22.4 do Edital. Quanto a empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREL.I atendeu todas as

cxigências para credenciamentodo seu representante o ST.MAGNO SILVA NASCIMENTO. sendo declarado

credenciado. Continuando os trabalhos com o recebirnento dos envelopes contendo os documentos habilitatórios c as

propostâs de preços e o recolhimento da assinafura, na lista de presença, das licitantes presentes à sessào. ['-m seguida

tbram abenos os envelopes contendo os documentos de habilitação e os mestnos rubricados pelos metnbros da

conrissào e pelo representante credenciado. Seguindo os trabalhos, ao fim das analises dos documentos das empresas

licitantes. foiperguntado pela Comissào ao licitante se os mesmos tinham algum questionamento, usando da palavra o

represenranre da licitante MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI questiona, nos seguintes tennos, a empresa VIA

OESTE CONSTRUÇÔES LTDA, apresentou a Certidào Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos

l ributos Federais e a Divirla Ativa da União, vencidacom data de l4 de janeiro de 2018, não apresentou o Anexo V

(A) -Declaração que vistoriou o local de execução dos seniços licitados; já a empresa RIBEIRO & PICANÇO

coMERCIO E SERVIÇOS LTDA apresenta copias nào autenticadas dos acervos e atestados, que

apresentouDeclaraçâo que há a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, queo Capital social da referida

empresa éde RS 300.000,00 inferior ao exigido no item 25.6 do Edital.que apresentoua Certidão Positiva com Efeitos

tle Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divrda Ativa da União, vencida com data de 08 de julho

de 20l8.que a Declaração de Vistoria dos locais de execução das obras está com divergências de data onde o sen'idor

do Município engenheiro João Gonçalves de Oliveira Neto visou e datou a referida dcclaração no dia 02 de.iulho de

20lll enquanto que a data da declaração e de 06 de julho 2018;e ainda quea docunrentação da empresa TDL

AReUITETURA E CONSTRUÇÂO EIRELI apresentou Alvará de funcionamento colno compro\iação dc lnscriçào

Municrpal vencido na dara de l0 de abril de 2018, que aCertidão Positiva com El'eitos de Negativa de Débitos

Relati.los aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União está vencida com data de 05 de maio de 2018. que a

Declaraçào de Vistoria dos locais de execução das obras está com divergências de data onde o sen'idor do Municipio

engenheiro João Gonçalves de Oliveira Neto visou e datou a rleclaração no dia 02 de julho de 201 8 e que a data da
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relerida declaraçào é de 06 de julho 201 8, e que o Capital social da referida empresa é de RS 300.000,00 inlerior ao

cxrgido no item 25.6 do Edital. Registrado os questionamentos a Comissào suspende a sessào para analise c posterior

resultado do julgamento da documentaçào de habilitaçào das licitantes, remarcando a rcabenura para o dia 09 de

julho de 2018 às l6horas. No dia 09 dejulho de 2018 às l6 horas na sala de licitaçir,.'s da Diretoria de Cotnpras. a

Cornissào Pemranenle de Licitações reabri e suspende a sessào devido nào ter tempo hábil para analise de todos os

questionamentos e documentaçâo das licitantes, remarcando para o dia l0 de julho de 2018. No dia l0 de jutho de

2018 às l6horas e reaberta a sessào, após a análise dos questionamentos e de toda documentaçào das licitantes

participantes do presente certame, a Comissào em resposta aos questionamentos da licitante MAGEPLAN SERVICE

E LOGS EIRELI, confirma que todos os questionamentos sào verdadeiros. Continuando os trabalhos a Comissão de

Licitaçâo. após analisado a DOCUMENTAÇÀO DA HABILITAÇÃO da empresa

EIII.ELI constatou que ela apresentou: I (unr) contÍato pa.rticüar de sêrviços técni

Santos com tirulo de profissional engenheiro civil corn registro nacional CREA-MG I ll2 I lt3 i D e Cei'tidão e Quitação

de Pessoa Física numero 05027512018 do CREA/MG. contudo sem o reconhccinrerrto do CREA-MG que é

responsár-el técnico da referida Iicitante e de outro contrato dc prestaçào de scn'iços conl o S r. RaÍàel Sena Campos

corn tirulo de profissional engenheiro civil com registro nacional CREA-MG 1834791D e Certidào e Quitaçào de

Pessoa Física numero 050275/2018 do CREA-MG, confudo sem o reconhecimento do CREA-M(] quc é resnonsi'rçel

técnico da reÍtrida licitante. tampouco âDresentou as Certidões de AcelplTéçttÚ -CAT ou Atestados por

MAGEPLAN SERVICE E LOGS

cos conr o Sr. Joào Alan Ruas dos

o5

DÊi

Execucões de obras em nome desses profi ssionais técnicos rc gistrados no CREA. contrariando o itern 25.3 c alinea

"b" e "b.1" do edital e o Art. 30, §1'e Inciso I da Lei n" 8.666/93 e suas alterações vigentes. Seguindo ainda nesse

tncsmo análise, verifica-se também que a licitante apresentou outro Contrato Particular de Serviços Técnicos com o

Senhor Marloisio Pereira Alves a título de profissional engenheiro civil com registro nacional MT06747/D, Certidào

6e Acervo Técnico e Atestado de obras de pavimentaçào asfáltica e a Certidão de Registro e Quitaçào Pessoa Física

do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT com a indicação que é RESPONSÁVEL TECNICO

ttas empresas A. l. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENNHARIA EIRELI desde 2310-s/2017, CONSTRUTORA

CIRATRON LTDA - EPP dCSdC I3/IO/20I8 C CNN INOX E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA dCSdC

18,/05/2018, fiCANdO CNtCNdidO SCgUNdO O SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE

ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MATO GROSSO-CREA-MT que o proÍissional é

RESPONSÁVEL TECNICO RECONHECIDAMENTE PELO CREA-MT das empresas declaradas na cERTIDÀO e

que nào RECONHECE o Sr. MARLOISIO PEREIRA ALVES como responsável técnico da licitanre MÁGEPLAN

SFRYICF & LOGS EIRELI-ME. Seguindo a análise conslala-se que a licitarrte rprcsentou a CERTIDÀO DE

REGISTRO E QUITAÇÃo DA PESSOA JURIDICA (licitante) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-

CREA/PA. no entanto, essa mesma Certidão certifica que o Responsável Técnico da Licitante, com o reconllecilncnto
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do CREATPA, é o Sr. ALAIN GIRESSE SA DA SILVA, Íegistrado no CREA/PA sob o n" 150847443-5. que não

aprcsentou Certidão de Acerr,,o Técnico, muito nrenos, atestado de execução de obras err conformidade com o edital

regisn'ado no CREA, contrariando o irem 25.3 e alínea "b" c "b.t" do edital e o Art. 30, §l'e Inciso I da Lei n"

8.666.93 e suas alterações vigentes; fato esse divergente que subsidia a Comissào de Licitaçào para aÍttmar que o

ProÍissional reconhecido pelo CREA.,'PA como RESPONSAVEL TECNICO da licitantc MAGEPLAN SERVICE E

LOGS EiRELI não apTesentou CERTIDÀO DE ACERVO TECNICO.CAT ou A.|ESTADO POR EXECUÇÀO DE

OBRAS OU SERVIÇOS DE CARACTERISTICAS SEMELHANTES em conforrnidade corn o objeto desta

licitaçào. Continuando os trabalhos, a Comissão alerta com base na Lei N" 5,19.1, DE )4 DEZ 1966 que: ".Li

soticrlodcs, associacões. tonvanhiss, cooperütivas t empresas enr geral, que se orpuni:em para axecutar o[ras olu

,Ícrl / 'os rel0cionados na asl let o Lei o od iar suas utít idtdes dt, oi,s de ronlo|erenl 0

(otnpct€nÍe registro nos Conselhos Regionais, ben tonto o dos prolissionoit tlo scu q4sdroléellÚalgll l9Le
reulinnu, segu ttdo o Art. 60 do nesno diplona lesal: que "Todu e tlualquet-íirnru ou orpani:aecio q!É,etltbplg ljrip

t)a

cttttuulrudu tlo orlilo onlerior. tenhe elpumq se<aro licadu uo e.rercítio prolissionul lo Enqenhuria.,4rquiletura e

..lsrunontiq. nq lôrna estabeletida ne.rÍa Lei. é obrisuda o reouerer o,seu rcgislru e d dnolucão ios proÍi.s.tionui,r,

lcÍ:u I nr e n t e h a b i I i ta do s. de I as e n cqrregddtr.r". Isto posto conÍirma o entendimento da Comissào que o responsávcl

técnlco de uma empresa deverá estar devidamente reconhecido pelo CREA, neste caso o Responsável Técnico

devirlamenre reconhecido pelo CREA/PA é o Sr. ALAIN GERESSE SÁ DA SILVA, scgundo a Celtidão do Registro

e Quitação da Pessoa Física n" 16630212018 e a Certidão do Registro e Quitaçào da Pessoa Juridica n' 16614612018.

quanto aos demais profissionais com Certidões da pessoa fisica ou juridica expedidas pelo CREA, apresentadas na

1àse da habilitação deste certatne, nào comprovarão que §ào responsáveis técnictts da empresa NÍAGEPLAN

SERVICE & LOGS EIRELI-ME, provavelmente por â mesma não ter feito-as devidas inclusÔes dcsses profissionais

colno scus responsáveis técnicos no CREA, como obsen'a-se nas DEI ARAÇÔES DE COMPROMISSO DE

VINCULAÇÃO FUTURA da empresa com os Senhores Marloisio Pereira Alves. Raíael Sena Catnpos e Joào Alan

Ruas dos Santos, condiçào essa que nâo está prer,ista no edital, portanto é ilegal (art. 3" da Lei n" 8.666/93 e

attcraçoes rigenres:" Do PRINCIPIO DA VINCULAÇÀO AO EDITAL e tN( lS0 l E. VEDADO O AGENTE

pLBL1('O: ADMtTtR. PREVER. INCLUIR OU TOLERAR. NOS ATOS DE CONVO( AÇÀO. C1ÁUSUreS OU

CoNDIÇÔES QUE COMPROMETAM, RESTRINJAM OU FRUSTREM O SEU L'ARÁTER COMPETITIVO).

Aicrta ainda que profissionais técnicos só poderâo assinar por 3 empresas em casus ercepcionais nas condições

previsras no artigo l3 e parágrafo primeiro da RES. CONFEA N'247 de l6 de abril de 1997 e em demais legislação

especifica. Continuando os trabalhos, a Comissào de Licitaçâo, com base na INOtISERVÀNCIA dos Iicitantes

quanto aos documentos da habilitação apresentadas e questionadas nos autos DECLARA como INABILITADAS as

Iicitantes: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, RIBEIRO & PICANÇO COMERCIO E SI]RVIÇOS LTI]A'
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TDL ARQUITETURA E CONSTRUÇÀO EIRELI C VIA OESTE CONSTRUÇÔES LTDA. COIN CEMC NOS tETIIIOS

do itcm l3 e l4 do edital. Continuando os trabalhos, a Comissào de Licitaçâo, por causa da inabilitação de todos os

licitantes. abre o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação. escoimadas das razões que as

inabilitaram nesta fase do procedimento, com base no item 45 do edital, ou seja ilevendo retomar as empresas no dia

23 de julho de 2018 as t horas.

Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Cornissâo e pelo rcpresentante pÍcsente

FUr.rÇÀc

Presioente

Menbra

col,ll s sÀo DE LlcrTÀÇÀo

NOME

,IOSE DE RIBAMÀR ÀLMEIDA E SILVA

CLEÀNE DA SILVÀ SÀNTOS

GLEICIELY RÂMOS DAVILA

PÀRTICI PÀNTE (S) DO CERTÀME

MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI

i.II3EiRO 5. PICÀNÇO COMERCIO E SERVIÇOS

.IDI- ARQUITETURA E CONSTRUÇÀO EIRELl

YIÀ OESTE CONSTRUÇÕES LTDÀ

LTDA
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