
Ata referente ao julgamento da Documentação de Habilitação do Processo Licitatório 

145/2018, Edital de Concorrência 05/2018, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

DE 26 RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS, CONFORME PROJETOS, 

MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 08h30min, na sala 

de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se a comissão de 

licitações para o julgamento da documentação de habilitação apresentada nos autos do 

referido processo. Apresentaram tempestivamente os envelopes, proposta e 

documentação as seguintes empresas:  

 

* CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA; 

*CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA; 

* TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 

*TERRAMAX- CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA.  

 

Os representantes das empresas se fizeram presentes na sessão, exceto o representante 

da empresa CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA.  

Sendo que os envelopes e documentação de credenciamento foram repassados aos 

membros da Comissão e participantes para que atestassem a sua inviolabilidade e 

conferissem a regularidade da documentação. Sendo que não houve questionamentos.  

Passou-se a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das 

empresas, sendo que a Comissão conferiu e assinou os documentos, os quais foram 

também conferidos e assinados pelos membros da Comissão e pelos participantes 

presentes. 

A empresa TERRAMAX- CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA questionou sobre a 

aceitabilidade de autenticação de cópia autenticada, todavia, a Comissão entende não 

poder negar fé a autenticação cartorária, pois isso só é possível mediante procedimento 

judicial próprio, motivo que aceita os documentos na forma apresentada. 

A empresa TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA questionou sobre a 

declaração do item 5.1.1.4, a qual se refere á Declaração emitida pela empresa 

atestando que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista , pois a declaração 

apresentada pela empresa CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM 



LTDA refere-se à outro processo licitatório. A Comissão entendeu que foi apenas erro 

de grafia o que não gera motivo para inabilitação para a fase de abertura de proposta de 

preço. 

Por fim, a empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA questionou sobre o item 

5.1.7- “Atestado fornecido pela Prefeitura Municipal de Coronel Freitas - SC, que 

a licitante representada pelo seu Engenheiro, esteve na visita ao local das obras, objeto 

desta licitação, e que está ciente de todas as condições do local da obra”, que o 

engenheiro que fez a visita técnica, Sr. Moisés Rogério Linden, em nome da empresa 

TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não consta no quadro de 

empregados da empresa, Contrato social ou possui contrato de prestação de serviço, 

juntado à documentação de habilitação e, também, a empresa não apresentou declaração 

de visita técnica, em nenhum dos documentos apresentados consta o nome de referido 

engenheiro.   

A sessão foi suspensa para intervalo de almoço. O retorno ficou determinado para às 13 

horas. 

Retomado os trabalhos às 13 horas, a comissão verificou que o edital do presente 

certame não exige que o engenheiro conste nos quadros societários da empresa, vínculo 

empregatício ou qualquer comprovação formal, bastando a mera declaração do 

representante da empresa, a qual foi expressamente manifestada nesta oportunidade, 

para afastar qualquer dúvida em relação ao fato de o engenheiro ter ou não representado 

a empresa, sendo que a empresa TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

fica desde já advertida que não poderá alegar falta da visita técnica, para eventualmente 

furtar-se da obrigação contratual ou editalícia. 

As empresas estão aptas a participarem do certame, ficando assim habilitadas para a 

fase de abertura dos envelopes de proposta de preço.  

As empresas participantes requereram prazo recursal da fase de habilitação, para tanto 

saem intimadas desta sessão para apresentação de razões, no prazo de 5 (cinco) dias, 

bem como para contrarrazões, no mesmo prazo.  

Fica convencionado que será comunicado a data da sessão para abertura das propostas 

através de e-mail, fornecido pelos participantes, a saber: chico@grupooliveira.com.br; 

adm@terramaxobras.com.br; cleison.padilha@tracado.com.br. 

Nada mais havendo para constar, foi lavrada a presente ata que será assinada pelos 

presentes e após publicada no site da Prefeitura.  
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