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REPÚBLICA FED E RATI\'A DO BRASiL

ESTADO DO PARÁ
MUNICiPIO D[ I IAITUBA

ATA I)A SESSÀo DE IIABILIT,\(],\O

PROCESSO LICITATÓRIO/CONCoRRÊNCIA PÚBLICA N" ()O I /](]I tI-CP

oBJEro: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AOUISIÇÃO DE 1 (UMA)

Éúe-ÀnãaçÀo irpo uirroloe BÁstcA DE sAúDE FLUvTAL tTtNERANTE EQUIPADA E MoBILIADA
pARA o Éuttoo uUNtctpAL DE saúoe oE 1TAITUBA-PA, conforme Projeto Técnico, Planilha

orçamentária, Especificações e Normas Técnicas constantes nos ANEXOS do EDITAL em reíerência'

Aos 0j de abril de 2018" reuniu-se a Conrissão de Licitações rla(o) Mtrnicipio dc ltaitLrba-PRE I- E I tLrRA

MUNICIPAL, estando presentes os membros: cI,AUDIA MARILIA ASSIS ALVtls - Presidente. CLEANL I)A

SILVA SANTOS - Membro, clElclELY RAMOS DAVII-A - Menrbro. para prrtedet a abc|tura reletcnte-ao

processo licitatório n" 001/2018-CP. na modalidade CIONCORRÊNCIA' qt':' ttll-:1': ohjeto a CONTRATAÇAO

be rrupnesn ESpEctALlzAoA pARA AoutstçÃo DE I (uMA) EMBARCAçÃO rlPo UNIDADE

áÃsiCÀ óe saúoe FLUvIAL InNERANTE EeurpADA E MoBtLtADA PARA o FUNDo MUNICIPAL

DE SAúDE DE ITAITUBA-PA, conforme projeto em anexo. A presente aberttrra c()rnparecerânr as licilantes:

ESTALF-IRO GAMBOA E.tRELI CNPJ: 15.160.896/0001-15. representado por VAI)SON J()Sll \'\NT()S

CAMBOA e JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA CNPJ: 10.936.110/0001-3 8. reptesentadr, por PAtll-O AL.t:XÂNDRE

NLRI DA SILVA. O trabalho da comissào iniciou-se conr o recebinrento d()s envelope5 contendo os docLtnlentos

habilitatórios e a proposta de preço e o recollrinrenlo cia assinatttra. na lista de prescnça- tla licitantc lrr(\cllle â :'t':5ào'

Em seguida forarn abertos os envelopes contendo os docunrentos e os mesrros rubricado. pelos nrctntrros da contissào

e pelo representalte presente. Após a análise de toda docLrmentaçào das licitantes panicipatttcs do plesente cefianle.

foi repassado a documentação tle habilitaçào para os repressntatrtes analisarent. rubt icatent e lbrltralizalent seus

questionaÍnentos se houver. Dada a palarra aos licitantes dela fizeram uso nos se'guintes tcrnlos: o represettlante da

empresa JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA questiorra: (questioràmento 1.0) Que dent[c a documentaçào da enlpresa

ESTALEIRO GAMBOA EIRELI somente possui CNAE para a construÇâo da cntbarcação não podettdo íbttlccer os

demais itens obrigatórios, no caso a rnobília e equipanrertos. (questionâmento 2.0) r\pleselltou seu halancetc sent

registro na Junta Conrercial da sede do licitante conÍ'ornte o itetn 8.1.1 alínea '.a" clo edital. poÍal1t() n,t(r é unl

documento valido. (questionamento 3.0) Existem duas garantias e o termo de recebimento não consta em papel

timbrado da prefeitura, (questionamento {.0) O contrato com a engenheira naval está abaixo do piso exigido pela

categoria e sem a rubrica do representante da enrpresa nas duas primeiras vias, (questionÀmento 5.0) Não foi

apresentada a declaração de visita técnica exigida no item 8.5.4 do edital, (questionâmento 6.0) A referida

concorrente não possul CAT ou declaração de fornecimento de mobiliário para a embarcação. Concedida a palavra

ao representante da empresa ESTALEIRO GAMBOA EtREl.ldela lez uso nos seguitltes lerlnos: (questionamento

1.1) Na documentação da empresa JR SERVIÇOS NAVAIS LIDA apresentou o CRC com data expirada,

(questionamento 2.1) Apresentou cêrtidão do CREA Pessoa Jurídica desatualizada do seu capital social,

(questionâmento 3.1) O termo de recebimento da garantia de manutenção da proposta com datas divergentes,

(questionamento ,l,l) O profissional responsável pela assinatura do balanço é técnico em contabilidade e o edital

requer assinatura por contabilista registrado no conselho regional de contabilidade (CRC) conforme item 8.1.3.1. do

edital, (questionamento 5.1) A atividade principal e questionada em conformidade com o edital no item 6.3.5 do

edital, (questionamento 6.1) Que verificasse a ausência ou não do balancête. As 16h depois de ouvido os

questionamentos a comissão resolveu suspencler a sessão para analise e posterior resultado do certame,

remãrcando sua reabertura para o dia 05 de abril de 2018 as th:3omin. Em 05 de abril de 2 018 as 9:30min
lr.,\L tLocontinuando o procedimento licitatório a comissão de licitações (CPL) registra a presença d
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ALEXANDRE NERI DA SILVA representante da licitante .lR sERVIÇos NAV^ls l- IDA e a ausência do

representante sr. MADSON JOSE SANTOS da licitanre ESI ALEIRO GAMBOA EIIIEL-I. lniciando os trabalhos

em resposta aos questionamentos da empresa lR SERVIÇOS NAVAIS LI'DA: relêrente ao número 1.0) que

realmenre a empresa ESTALEIRO CAMBOA EIRELI possui apenas CNAE para a construção de embarcaçào

conforme verificado no cadastro nacional da pessoa,jurídica (C'NPJ): ao número 2.0) tluc o balancete da empresa fbi

apresentado. porenr sem o registro da Junta Comercial do Estado do Pará: contrariando a exigência da Iínea "a" do

item 8.1.i do edital. entretanto a cornissão pensando ern anrpliar a concorrência publica acolheLr sotnente o balanço

patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado sede da licitante: ao trútrtcro 3.0) que nào eristern

duas garantias, o que foi apresentâdo a contissão tbi a garantia atualizada: ao núntero 4,(l) que a conlissão prel'eriu não

opinar sobre o valor salarial entre a contratanle e contratada. Já em relação iis duat printeiras lblhas do relêr'ido

contrato do profissional técnico que está autenticado pelo Canório Tabelionato Bentes Vieira 2o Otlcio-Saltarénr-Pá

que o torna autentico e verídico, sendo aceito pela conrissào: ao número 5,0) que apó: ierit'icado. fbi corltlrlnado a

ausência da referida declaração de visita técnica no docunrento de habilitaçào da licitante cotrtrariaudo a exigêrrcia do

itern 8.5.4 do editall ao número 6.0) que foi confirnrado a ausência de CAT e/ou que no CA'l apreserltado nào conslâ

fornecimento e ou equiparnento de mobiliário. Ainda reÍ'erente a este acer!o lócnico a Corrissào collstatotl tanlbénl

que não foi apresentado juntanlente com o CAT atestados ou declaraçÔes dc capacidade técnica deridamente

registrado no CREA. confonre exigida no alínea "c" do itern 8. L4 do edital. Cotttinuartdo os trabalhos. a Conrissàtr

passa analisar e responder os questionamentos da enrpresa JR SERVIÇOS NAVi\lS LIDA sobre a erltpresâ

ESTALEIRO GAMBOA EIRELI; ao número l.l) que após veriÍlcado constiltou-se que (r questionanlcnto c

infundado não tem veracidade, pois o CRC está dentm do prazo de validade: ao número 2.[) questionantenttl

confirmado (valor do capital social 100.000.00). porem a finalidade deste docunrento e ilpenas veriÍlcar se a enrpresa

licitante é registrada na entidade profissional competente. que neste caso. é o Consellro Regional de Engcnharia e

Agronomia do Amazonas, contudo Í'oi corlstado que o capital social real da empresa licitante é de R$ 250.000.00. por

tanto. atendendo a exigência do item 8.1.3.2. do edital: ao número 3,1) que após a analise do documento em
questão a comissão de licitaçâo admite que ao receber a apólice de seguro, expediu um recibo de recebimento
de documento com dâta do dia 19 de março de 2018, quando o correto seria 03 de abril de 2018. Que depois de
constâtado eu Presidente da Comissão declaro aos interessados que a data correta é 03 tle abril de 2018.
Esclareço ainda, que nessa mesmâ data foi recebida também a apólice de seguro da empresâ questionàntei âo
número {.1) que Íoi verificado por esta cornissào que o técnico que assinou o balanço patrintonial da enrpresa JR
SERVIÇOS NAVAIS LTDA e reconhecido e registrado pelo Conselho Regional de C ontabilidatle do t:stado do
Amazonas. pelo que foi aceito por esta comissão: ao número 5.1) que após analisar o Catlastro Nacional da Pessoa
Jurídica(CNPJ) da empresa JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA corstatou-se que a rnesrna esta apta a e\ecuçào de
construção de embarcações de grande poÍe. coul'orrne previsto no referido CNPI da entprcsa sobre o nuntero do
CNAE 30.11-3-01: ao núrnero 6.1) que foi constatada a ausência do balancete na enrpresa questionada. porénr
anteriormente já foi decidido por esta comissão em relaçào a enrpresa concorrerlte. eonl'onne reposta prer. ista do
numero 2.0) da empresa JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA. Âinda err (empo foi vclificado pela conrissào que a
empresa ESTALEIRO GAMBOA EIRELI apresenoLr declaraçào de Empresa de Pequeno Pone. contudo rre seu
balanço patrirnonial sua receita operacionai bruta é de R$ 6.044.754.00 (seis nrilhL)cs e quarenta e qLratro nril
setecentos e cinquenta e quatro reais) ultrapassando o teto nrá\imo do exercício de 1017 para enquâdrâtnento de
empresa de pequeno porte que é de R$ 1.600.000.00 (lrês millrões e seiscentos nril reais). Acrescenta-se ainda que "ao
não declarar a mudança de enquadramento legal. a empresa descunrpriu o an. .1". § 9". da lei cornplementar n,'
123/2006. o art.ll do Decreto no 6.201412001 c o ar1. loda Instruçào Normaliva do Departamento Nacional tle
Registro do Comercio n"10312001. Essa ontissão possibilita a enlpresa benefícios inder.idos especíÍicos de ME su
EPP. Portanlo a omissão da referida eÍupresa em inÍ'ormar qrre não mais se encontra rra condiçào cle Limpresa de
Pequeno Porte-EPP. associada à obtelçào de tratarnento lavorecido no processo licitatório em questão. Diante dos
documentos e relatos apresentados reÍêrente a licitante ESI ALEIRO GAMBOA L.IRELI a corni
INABILITADA. Já A IiCitATTIC.IR SERVIÇOS NAVAIS LTDA é DECT,ARADA HAI]ILITADA POT
segundo os documentos apresentados. os requisitos do edital. Continuando ôs traballlo!. a Sra. Presiden

la

d

l?

o.

a

,/""fu

()

1l

tl



palâvra aos representantes das licitantes dela ninguém fêz uso e quando pergunrarJo se abrian mão do eventttal dircito

de recurso. o único representante da empresa JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA presente rla SESSAO disse sim: quanto

a licitante ESTALEIRO GAMBOA EIilell nao houve manil'estação uma vez que o seu representante legal se t'ez

ausente na sessão.

REPÚ BLICA FEDERATIVÀ DO BRASIL

ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE Il AITUBA

Para constâr. lavrou-se a presente ata que vai assinada pe los membros da Cornissào e pelos l'epresentâl1tes presentes

COMISSÃO DE LICITÀÇÁO:

FUNÇÃO

Presidente

Membro

Membro

NOME

CLAUDIA MARILIA ASSlS ALVES

CLEANE DA SILVA SANTOS

GLEICIE],Y RAMOS DAVIÍ,4

PARTIC I PANTE (S) DO CERTAME

ESTALEIRO GAMBOA E I REII

JR SERVIÇOS NAVAI S LTDA

AS S INATUR.A
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