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 ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇOS  

 
Às 13h30min do dia 08 de setembro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Carandaí – MG 
reuniram-se o Presidente da Comissão de Licitação GUSTAVO FRANCO DOS SANTOS, e a respectiva 
EQUIPE composta pelos seus membros designados pela Portaria 041/2021, 15/01/2021, para realização 
da Sessão Pública de Licitação, da modalidade Tomada de Preços nº 005/2021, autorizado pelo Processo 
Licitatório nº 076/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para reforma do telhado 
do Hospital Municipal Santana no Município de Carandaí-MG, conforme especificação contida no 
Edital.  

 
 

DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 

Das diversas empresas cadastradas na Prefeitura, compareceram a este certame as seguintes:  
 

 
As licitantes TIAGO FELIPE DA SILVEIRA 45425671687 e URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS BUCEFALO 
LTDA compareceram à sessão. As demais protocolaram envelopes de habilitação e propostas comerciais.  
 

Na sequência, foram abertas as documentações e conferidas pelos membros da Comissão Permanente 

de Licitação e pelas empresas presentes. A empresa TIAGO FELIPE DA SILVEIRA 45425671687 não 

apresentou questionamentos. Já a empresa URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS BUCEFALO LTDA apresentou 

os seguintes questionamentos: 

 

1. Que há divergência no capital social apresentado no contrato social e no registro no CREA pela 

por parte da empresa TIAGO FELIPE DA SILVEIRA 45425671687; 

Empresa  CNPJ 

L.F DE OLIVEIRA SOUZA CONSTRUÇÕES 41.077.158/0001-47 

MATHEUS VIEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 04.203.577/0001-51 

URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS BUCEFALO LTDA 21.918.080/0001-39 

TIAGO FELIPE DA SILVEIRA 45425671687 29.676.212/0001-75 

CONSTRUTORA CNT EIRELI 13.505.526/0001-75 
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2. Que o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa L.F DE OLIVEIRA SOUZA 

CONSTRUÇÕES não atende ao exigido em edital;  

Quanto ao primeiro ponto questionado, a Comissão Permanente de Licitante entende que as exigências 

de qualificação técnica se destinam a demonstrar que o licitante possui condições para executar, de forma 

satisfatória, o objeto licitado, conforme se extrai do art. 37, XXI, da Constituição Federal. Desta forma, na 

hipótese de a certidão de registro no CREA se destinar tão somente à comprovação da capacidade 

técnica, a discrepância entre o valor do capital social constante na certidão e do contrato social não tem o 

condão de tornar a licitante desqualificada para o cumprimento das obrigações contratuais, mostrando-se 

de rigor excessivo sua inabilitação sob tal fundamento. 

 

Quanto ao segundo item questionado, a Comissão assim decide:  

 O atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa L.F DE OLIVEIRA SOUZA 

CONSTRUÇÕES será encaminhado para análise técnica do corpo de engenheiros do Município, conforme 

já previsto no edital de licitação (item 4.4, h.2) 

 

As outras observações efetuadas pela Comissão são: 

 A empresa MATHEUS VIEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA apresentou o Certificado de 

Regularidade com o FGTS (item 4.3, c, do edital) vencido. Como a empresa enquadra-se como 

EPP, conforme certidão da Junta Comercial apresentada, fica concedido o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para que a empresa apresenta nova certidão válida;  

  A empresa CONSTRUTORA CNT EIRELI apresentou atestado de capacidade técnica vinculando 

o engenheiro André Oliveira de Souza. Entretanto, o contrato com o referido engenheiro foi 

apresentado sem assinatura. Diante disso, fica a empresa, a princípio, Inabilitada; 

 A empresa URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS BUCEFALO LTDA não apresentou a certidão de 

regularidade com a fazenda de Carandaí. Assim, ficou inabilitada. 

 

Logo, mediante os questionamentos apresentados, a sessão fica suspensa para: 

1. Ser elaborada o parecer técnico do corpo de engenheiro, verificando a regularidade do atestado 

de capacidade técnica da empresa L.F DE OLIVEIRA SOUZA CONSTRUÇÕES;  

2. Ser concedido o prazo já citado para a empresa a MATHEUS VIEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LTDA apresentar nova certidão.  
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3. Além disso, também fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que as empresas 

CONSTRUTORA CNT EIRELI e URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS BUCEFALO LTDA apresentem, 

caso queiram, suas defesas diante de sua inabilitação.  

 

Nada mais havendo a tratar, segue a ata assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelas 
empresas presentes.  
 
 

 
 
 
 

 
                

GUSTAVO FRANCO DOS SANTOS 
Presidente da CPL 

 

Empresa  Assinatura 

URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS BUCEFALO 
LTDA 

 

TIAGO FELIPE DA SILVEIRA 45425671687 
 


