
 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

DATA: 25/09/2017 

 

HORÁRIO: 13h00min 

 

REFERENTE: Concorrência Pública nº 001/2017 - Contratação de empresa 

construtora, com fornecimento de mão de obra e materiais, para prestação de 

serviços técnicos de execução de obras da Inspetoria do CREA-MG da cidade 

de São Gotardo - situado na Avenida Francisco Resende Filho, sem/nº – São 

Gotardo – MG. 

 

ASSUNTO: Análise da CPL sobre a decisão do setor requisitante acerca dos 

documentos de HABILITAÇÃO dos participantes. 

 

1. PARTICIPANTES: 

 

1.1 Crea-MG – Portarias 068/2016 

 

Lucas José Pedrosa Souza – Presidente da CPL  

Luiz Felipe Carmo Krauss  

Marina Cotta de Moura  

Vânia de Fátima Santos Silva  
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1.2 EQUIPE TÉCNICA/SETOR REQUISITANTE 

 

Giuliano de Souza  

Tubias Olmo  

 

 

 

2. RELATÓRIO 

 

Destina-se a presente Reunião à análise da decisão do Setor 

Requisitante acerca dos documentos exigidos para Habilitação da Concorrência 

Pública de Nº 001/2017, cujo objeto esta acima qualificado. 

 

Este o breve relatório. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

A CPL procedeu à análise dos despachos enviados pelo Setor 

Requisitante com a análise técnica dos atestados solicitados na qualificação técnica 

e demais documentos do edital que trata da Concorrência Pública Nº 001/2017 em 

seu item a respeito da HABILITAÇÃO. Ressalta-se que tal análise teve por norte a 

Lei n.º: 8.666/1993 e em especial, os princípios norteadores da Administração 

Pública e os princípios licitatórios. 

 

4. DA DECISÃO DO SETOR REQUISITANTE 

 

Conforme despachos presentes nos autos, os membros  da Gerência de 

Obras, afirmaram que as empresas Civitas Arquitetura Ltda. – ME; GC 

Engenharia Eireli-EPP; BR Leão Construtora Eireli; Construtora Queiroz 

Pereira Ltda.; Construtora Gomes Pimentel Ltda; Sercon- Service Construções 

e Serviços Ltda; e Construtora Sinarco Ltda. atenderam todos os requisitos 

exigidos no edital, estando, portanto, aptas para participar da continuidade do 
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processo licitatório. Tais empresas foram consideradas passíveis de HABILITAÇÃO 

pelo setor.  

Já as licitantes Sercon- Service Construções e Serviços Ltda; e WCT 

Construtora Ltda- ME foram consideradas INABILITADAS.  A licitante Sercon- 

Service Construções e Serviços Ltda apresentou Certidão de Regularidade do 

FGTS vencida no dia 02/07/2017. Já a licitante WCT Construtora Ltda- ME não 

atendeu ao item quanto à Qualificação Técnica do Edital referente aos atestados de 

capacidade técnica relativos ao elevador e ao concreto:  

 

“8.9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Comprovação através de, no mínimo, 01 (um) atestado de 
capacidade técnica, devidamente registrado no CREA, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a 
experiência da empresa licitante na execução, junto à atestante, de 
serviço compatível com o objeto desta licitação em porte, prazo, 
quantidades e características equivalentes aos exigidos pelo Crea-
MG, indicando o local, natureza, quantidades, prazos e outros dados 
característicos do serviço, bem como expressa declaração de boa 
qualidade dos produtos oferecidos e serviços prestados, sob 
responsabilidade técnica do(s) profissional(is), comprovadamente 
integrante do quadro permanente da empresa licitante. (MODELO 
ANEXO VI) 
 
a.1) O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e o telefone 
de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio com o qual o 
Crea-MG possa valer-se para manter contato, se necessário. 
 
a.2) O Crea-MG se reserva o direito de verificar “in loco” a qualidade 
dos serviços de que trata(m) o(s) atestado(s) referido(s) na alínea 
“a”. 
 
a.3) No atestado deverão ainda constar serviços prestados referente 
aos 04 (quatro) itens de maior relevância na Proposta Comercial, 
quais sejam: 
 
• Corte, dobra e armação de aço CA – 50/60 - 7.000,00 KG 
• Concreto Estrutural Usinado FCK>= 25MPA - 100,00 M³ 
• Fornecimento e instalação de condicionadores de ar tipo Multi 
Split ou Split System 
• Fornecimento, transporte e montagem de estrutura metálica 
para telhado em aço SAC-41 pintada com cobertura em telha 
metálicas ou outra e dispositivos de captação de águas pluviais 
(rufos, calhas e outros). – 100,00 m2. 
 
Ressalta-se que tais exigências encontram-se de acordo com o 
Acórdão Nº 238/2007 do Tribunal de Contas da União (TCU). 
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6. ANÁLISE 

 

A CPL analisou os autos do processo, tendo como referência os 

apontamentos dos despachos realizados pelos responsáveis pela análise técnica 

dos documentos, os questionamentos levantados durante a reunião, bem como os 

princípios licitatórios, especialmente os princípios da vinculação ao processo 

licitatório, da isonomia e da legalidade. 

 

Durante a reunião foram verificados todos os documentos apresentados 

pelos licitantes para Habilitação. 

 

A respeito da documentação de Habilitação Jurídica, Fiscal e 

Econômica, as licitantes apresentaram os documentos que preenchem as exigências 

da Administração Pública. No entanto, foi alegado (constatado) que a Sercon- 

Service Construções e Serviços Ltda encontrava-se com a Certidão de 

Regularidade referente ao FGTS vencida no dia 02/07/2017, ocorrendo a Abertura 

do Certame no dia 07/07/2017. Entretanto a entrega da documentação da referida 

licitante, ocorreu em data anterior ao do vencimento, visto que a abertura inicial 

constava no dia 23/06/2017. Assim sendo a CPL diligenciou e verificou que a mesma 

encontra-se regular junto ao FGTS. 

 

Sobre a necessidade de apresentar a Certidão de quitação Jurídica do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU pela Civitas Arquitetura Eireli- ME, 

não existe previsão expressa no Edital para tal exigência, além da mesma ter 

apresentado a Certidão de quitação Jurídica do CREA-MG, como requerido. 

 

Quanto às alegações de que a Construtora Sinarco Ltda teria 

apresentado quantitativo de estrutura metálica em quilos e não em m², a CPL 

verificou que o montante apresentado supera em muito o mínimo exigido quando 

ocorrida a conversão, logo a mesma atende ao disposto no edital 
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As questões técnicas foram analisadas pela Equipe Técnica, que 

presente na reunião, prestou as informações a respeito da habilitação ou não das 

licitantes e justificou o apresentado. 

  

Diante de tudo exposto, considerando que as empresas tem 

conhecimento dos termos do edital e de suas exigências, considerando a análise 

técnica pelo Setor Requisitante e, por fim, considerando como princípio basilar do 

procedimento licitatório a vinculação ao edital, a Comissão Permanente de Licitação 

deliberou pela HABILITAÇÃO das licitantes Civitas Arquitetura Ltda. – ME; GC 

Engenharia Eireli-EPP; BR Leão Construtora Eireli; Construtora Queiroz 

Pereira Ltda.; Construtora Gomes Pimentel Ltda; Sercon- Service Construções 

e Serviços Ltda; e Construtora Sinarco Ltda. A licitante WCT Construtora Ltda- 

ME foi considerada INABILITADA. 

  

7. ENCERRAMENTO 

 

A Comissão Permanente de Licitação consideram HABILITADAS as 

licitantes Civitas Arquitetura Ltda. – ME; GC Engenharia Eireli-EPP; BR Leão 

Construtora Eireli; Construtora Queiroz Pereira Ltda.; Construtora Gomes 

Pimentel Ltda; Sercon- Service Construções e Serviços Ltda; e Construtora 

Sinarco Ltda e INABILITADA a licitante WCT Construtora Ltda- ME. 

 

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião, sendo lavrada esta Ata, que 

lida e achada de acordo, segue assinada por todos os presentes. 

 


