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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 - TP 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos 
sólidos urbanos do Município de Viçosa (RN). 
 
Aos 20 (vinte) dias do mês de março do ano de 2020, às 09:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de 
Viçosa/RN, Centro Administrativo – localizado a Rua Ozéas Pinto, 140 – Centro – Viçosa/RN, reuniu-se o 
Presidente da CPL de Viçosa/RN e demais membros da CPL para o julgamento dos documentos de habilitação 
da Tomada de Preços n.º 001/2020 – TP, cujos envelopes foram abertos e rubricados no dia 13 (treze) de março 
de 2020, com sessão suspensa para análise por parte desta Comissão. Em ato contínuo, após análise realizada, 
a Comissão Permanente de Licitação declarou: 
 
1. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
 
1.1. Foram HABILITADAS as empresas abaixo relacionadas, por atenderem a todas as exigências 
editalícias referente a Tomada de Preços em epígrafe: 
 
1.1.1. J H CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, portadora do CNPJ n.º 20.306.839/0001-60; 
1.1.2. P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ n.º 21.052.876/0001-51; 
1.1.3. S & L EMPREENDIMENTOS EIRELI, portadora do CNPJ n.º 17.624.502/0001-96; 
1.1.4. SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, portadora do CNPJ n.º 13.721.826/0001-91; 
1.1.5. OESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ n.º 17.039.881/0001-57; 
1.1.6. PINGO D’ÁGUA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, portadora do CNPJ n.º 05.629.055/0001-89; e 
1.1.7. ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ n.º 14.634.195/0001-36. 
 
 
1.2. Foi INABILITADA a empresa: M A DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, 
portadora do CNPJ n.º 10.575.989/0001-15, por descumprir o que se segue:  
 
1.2.1. Ausência de comprovação do item 6.1.2, alíneas “b”, “c” e “d”, pela apresentação de atestado sem o 
devido registro no CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, mediante a apresentação da 
correspondente CAT com registro de atestado – atividade concluída ou em andamento, ou documento equivalente, 
que indique o licitante como empresa contratada. 
 
1.2.2. O atestado apresentado pela empresa, emitido pela Prefeitura Municipal de Umarizal/RN, não contém 
registro no CREA/RN, e consequentemente a CAT apresenta está SEM registro de atestado.  
 
 
1.3. Foi INABILITADA a empresa: SINAI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ n.º 
30.610.555/0001-16, por descumprir o que se segue:  
. 
1.3.1. Ausência de comprovação do item 6.1.2, alínea “b”, pela não apresentação de acervo técnico-operacional 
relativo à execução dos serviços de engenharia pretendidos nesta licitação, devidamente identificada em nome da 
empresa interessada; 
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1.3.2. Ausência de comprovação do item 6.1.2, alínea “c”, pela não apresentação acervo técnico-profissional, 
em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, relativo à 
execução dos serviços relativo à execução dos serviços objeto dessa licitação. 
 
1.3.3. O atestado apresentado, que tem como responsável técnico a Sra. Madelyne Paulo Tomás, emitida pela 
Sra. Mikelandia Freire de Oliveira, é referente apenas e uma reforma residencial de 150m², sendo totalmente 
incompatível com o objeto pretendido por esta municipalidade; 
 
 
1.4. Foi INABILITADA a empresa: A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º 
07.161.661/0001-48, por descumprir o que se segue:  
 
1.4.1. Ausência de comprovação do item 6.1.2, alínea “b”, pela não apresentação de acervo técnico-operacional 
relativo à execução dos serviços de engenharia pretendidos nesta licitação, devidamente identificada em nome da 
empresa interessada. 
 
 
1.5. Foi INABILITADA a empresa: NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E 
SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ n.º 35.029.167/0001-60, por descumprir o que se segue:  
 
1.5.1. Ausência de comprovação do item 6.1.2, alíneas “b”, “c” e “d”, pela apresentação de atestado sem o 
devido registro no CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, mediante a apresentação da 
correspondente CAT com registro de atestado – atividade concluída ou em andamento, ou documento equivalente, 
que indique o licitante como empresa contratada. 
 
1.2.2. O atestado apresentado pela empresa, emitido pela Câmara Municipal de Umarizal/RN, além de não 
conter registro no CREA/RN, e consequentemente CAT com registro de atestado, apresentou objeto totalmente 
incompatível com o pretendido na licitação, sendo este a execução de melhorias na acessibilidade da sede da 
Câmara Municipal de Umarizal/RN. 
 
 
1.6. Foi INABILITADA a empresa: DA MATA REPRESENTAÇÕES EIRELI – ME, inscrita no CNPJ n.º 
26.620.865/0001-44, por descumprir o que se segue:  
 
1.6.1. Ausência de comprovação do item 6.1.3, alínea “b”, pela não apresentação de Balanço Patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente registrado na Junta Comercial. 
 
1.6.2. O Balanço patrimonial apresentado pela empresa é referente ao exercício social de 2017 (dois mil e 
dezessete), sendo que o último exercício social aceitável para esta licitação seria o de 2018 (dois mil e dezoito). 
Desta forma não há possibilidade de verificação da real situação econômico-financeira da empresa. 
 
 
1.7. Foi INABILITADA a empresa: FERNANDES E MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 
n.º 27.686.622/0001-71, por descumprir o que se segue:  
 
1.7.1. Ausência de comprovação do item 6.1.2, alínea “b”, pela não apresentação de acervo técnico-operacional 
relativo à execução dos serviços de engenharia pretendidos nesta licitação, devidamente identificada em nome da 
empresa interessada. 
 
 

mailto:pmvicosa@brisanet.com.br
http://4.bp.blogspot.com/-fOY-xjPvyKw/URjcgkS7avI/AAAAAAAAKaQ/pGEnMk4R0Zo/s1600/MARCA+VI%C3%87OSA.jpg


  

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

R. Ozéas Pinto, 140 - Viçosa/RN - CEP: 59.815-000 - TEL: (084) 3376 -0044 * 3376 -0102    C.G.C.:08.158.198/0001-48  

E-mail.   pmvicosa@brisanet.com.br. prefeituravicosarn@hotmail.com 

1.8. Foi INABILITADA a empresa: ALFA OMEGA CONSTRUTORA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ n.º 
21.734.494/0001-08, por descumprir o que se segue:  
 
1.8.1. Ausência de comprovação do item 6.1.3, alínea “b”, pela não apresentação de Balanço Patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente registrado na Junta Comercial. 
 
1.8.2. O balanço patrimonial apresentado pela empresa, não contém o registro na Junta Comercial do Estado do 
Rio Grande do Norte. 
 
 
2. DAS DEMAIS ALEGAÇÕES: 
 
2.1. A Empresa P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ n.º 21.052.876/0001-51, 
apresentou ainda as seguintes alegações: 
 
2.1.1. Que a empresa SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, portadora do CNPJ n.º 
13.721.826/0001-91, apresentou contrato social não válido em virtude de ter retirado do quadro um dos sócios em 
maio de 2019, permanecendo apenas com um sócio, tendo transcorrido prazo superior a seis meses, ocasião em 
que a empresa não procedeu com a alteração de enquadramento da empresa, ou inclusão de um novo sócio; e 
que ainda apresentou certidão de débitos estaduais vencida; 
 
2.1.2. Que fosse diligenciada a empresa OESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ 
n.º 17.039.881/0001-57, para que apresente comprovação do acervo técnico para constatar sua veracidade 
através da apresentação de empenhos, contratos, ordem de serviços e as respectivas publicações; 
 
2.1.3. Que a empresa J H CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, portadora do CNPJ n.º 20.306.839/0001-60, 
apresentou apenas a certidão de pessoa física do engenheiro responsável, não sendo suficiente para a 
comprovação do vínculo com a licitante; e 
 
2.1.4. Que a empresa S & L EMPREENDIMENTOS EIRELI, portadora do CNPJ n.º 17.624.502/0001-96, 
apresentou atestado técnico pelo profissional, porém o mesmo não consta na declaração de pessoa jurídica da 
empresa. 
 
2.2. A Empresa NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA – 
ME, inscrita no CNPJ n.º 35.029.167/0001-60, apresentou ainda as seguintes alegações: 
 
2.2.1. Que sejam feitas diligências em todos os demais acervos por questão de justiça perante todos os 
participantes. 
 
 
3. DO JULGAMENTO DAS ALEGAÇÕES 
 
3.1. Com respeito as alegações feitas pela empresa P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
portadora do CNPJ n.º 21.052.876/0001-51, nos parágrafos 2.1.1 a 2.1.4, apresentamos o seguinte 
julgamento: 
 
3.1.1.  Esta Comissão de Licitação não constatou nenhum impedido a habilitação da empresa SERRA DO LIMA 
EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, portadora do CNPJ n.º 13.721.826/0001-91, pelas razões expostas no 
parágrafo 2.1.1, tendo em vista que a documentação apresentada comprova a existência jurídica da empresa, 
ficando a questão levantada a ser solucionada perante a Receita Federal para fins de regularização desta empresa 
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com aquele órgão; podendo ser feita diligência posterior, caso a mesma seja consagrada vencedora do certame. 
Quando a certidão de débitos estaduais vencida, é bem conhecida a norma descrita no artigo 42, § 1º, da Lei 
Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006: 
 

Art. 42 (...) 
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
   

3.1.2. Desta forma, visto que a empresa comprovou estar enquadrada dentro das prerrogativas para receber os 
benefícios da aludida lei, fica assegurada a regularização da situação fiscal da mesma a partir do momento em 
que a mesma for declarada vencedora, caso ocorra. 
 
3.1.3. Quanto ao questionamento apresentado contra a empresa OESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, portadora do CNPJ n.º 17.039.881/0001-57, esta comissão não constatou nenhuma irregularidade ou 
dúvidas que justificassem a abertura de diligência para constatar a veracidade do acervo técnico apresentado, não 
havendo a necessidade da apresentação de empenhos, contratos, ordem de serviços e as respectivas 
publicações. 
 
3.1.4. Quando as alegações contra a empresa J H CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, portadora do CNPJ 
n.º 20.306.839/0001-60, a mesma apresentou comprovação de vínculo do responsável técnico com a licitante 
através de contrato de prestação de serviços, atendendo assim as exigências do edital de licitação para esse fim, 
não havendo cabimento para o acolhimento das reclamações expostas no parágrafo 2.1.3. 
 
3.1.5. Por fim, a empresa S & L EMPREENDIMENTOS EIRELI, portadora do CNPJ n.º 17.624.502/0001-96, 
apresentou comprovação de vínculo do responsável técnico com a licitante, já sendo o bastante para atender o 
edital de licitação. A apresentação da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, é solicitada tão somente para fins de comprovação de inscrição do interessado 
no conselho competente, não servindo para fins de inabilitação pelas alegações feitas no parágrafo 2.1.4. Cabe a 
esta comissão de distanciar de inabilitar participantes pela excessiva formalidade, assim como determina as 
decisões emitidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
 
3.2. Com respeito as alegações feitas pela empresa NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, 
PROJETOS E SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ n.º 35.029.167/0001-60, no parágrafo 2.2.1, 
apresentamos o seguinte julgamento:   
 
3.2.1. Esta comissão não constatou nenhuma irregularidade ou dúvidas que justificassem a abertura de 
diligências para todos os participantes, não cabendo nesse caso a afirmação de inexistência de justiça para com 
todos, pois a isonomia foi garantida neste julgamento. Desta forma, não vemos cabimento para a alegação 
descrita. 
 
 
4. DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO 
 
4.1. Foram HABILITADAS as empresas abaixo relacionadas, por atenderem a todas as exigências 
editalícias referente a Tomada de Preços em epígrafe: 
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4.1.1. J H CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, portadora do CNPJ n.º 20.306.839/0001-60; 
4.1.2. P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ n.º 21.052.876/0001-51; 
4.1.3. S & L EMPREENDIMENTOS EIRELI, portadora do CNPJ n.º 17.624.502/0001-96; 
4.1.4. SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, portadora do CNPJ n.º 13.721.826/0001-91; 
4.1.5. OESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ n.º 17.039.881/0001-57; 
4.1.6. PINGO D’ÁGUA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, portadora do CNPJ n.º 05.629.055/0001-89; e 
4.1.7. ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ n.º 14.634.195/0001-36. 
 
4.2. Foram INABILITADAS as empresas abaixo relacionadas, conforme argumentos apresentados 
nesta peça de julgamento: 
 
4.2.1. M A DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, portadora do CNPJ n.º 
10.575.989/0001-15; 
4.2.2. SINAI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ n.º 30.610.555/0001-16; 
4.2.3. A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º 07.161.661/0001-48; 
4.2.4. NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no 
CNPJ n.º 35.029.167/0001-60; 
4.2.5. DA MATA REPRESENTAÇÕES EIRELI – ME, inscrita no CNPJ n.º 26.620.865/0001-44; 
4.2.6. FERNANDES E MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 27.686.622/0001-71; e 
4.2.7. ALFA OMEGA CONSTRUTORA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ n.º 21.734.494/0001-08. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DOS RECURSOS 
 
4.1. Fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, da Lei 8.666/1993, e item 13.1 do Edital de Licitação, de 
05 (cinco) dias úteis. 
 
4.2. Caso não haja interposição de recursos ficam convocadas empresas supracitadas a comparecer a esta 
Comissão, para a segunda fase da Tomada de Preços n.º 001/2020 – TP, para a abertura dos envelopes das 
propostas comerciais, às 09h00min, do dia 27 de abril de 2020. 
 
4.3. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais 
presentes, ficando o resumo da mesma a ser publicada em mídia oficial deste município. 
 
Viçosa/RN, 20 de março de 2020. 
 
 

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS 
Presidente da CPL  

 
 
 

FRANCISCO CANINDÉ DE SOUZA NUNES  
Membro da CPL  

 
 
 

ANDREIA MARIA LOPES NUNES  
Membro da CPL 
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