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ATA DA SESSÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 
  

 
Aos seis (seis) dias do mês de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três), reuniu-se a 

comissão de Licitação nomeada pela Portaria 4575/2023 e o engenheiro civil do Município Farlley 
Alberto Mazala, para credenciamento e abertura dos envelopes de Habilitação da licitação 
supracitada, que tem como objeto a a Contratação de empresa de engenharia para ampliação da 
área coberta e do piso do Centro Educacional Professora Silvia de Azevedo Nicolato, pela 
Secretaria Municipal de Educação, conforme edital e seus anexos. Protocolaram os envelopes de 
habilitação e propostas as empresas: LD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 
15.120.886/0001-84, não sendo representada na sessão; VILLAS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 
40.827.987/0001-37, não sendo representado na sessão; QUALIS CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ 38.293.121/0001-41, não sendo representada na sessão; SUDESTE ENGENHARIA E 
CONSTRUTORA LTDA – ME, CNPJ 16.914.341/0001-02, não sendo representada na sessão; ALVES E 
FREITAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.778.523/0001-03, não sendo representada na sessão. Feito o 
credenciamento, a comissão de licitação rubricou os envelopes de habilitação e proposta 
devidamente lacrados passando para os representantes das empresas realizar o mesmo 
procedimento. Aberto os envelopes de habilitação, realizada a devida análise pela comissão de 
licitação de Rodeiro e pelo engenheiro civil do Município, Farlley Alberto Mazala, que fez a 
conferência de todos os atestados de capacidade técnica e CAT das empresas participantes e, 
concluiu-se o seguinte resultado: cumpriram todas as exigências do edital e foram declaradas 
habilitadas as seguintes empresas: LD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 
15.120.886/0001-84, QUALIS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 38.293.121/0001-41; 
SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME, CNPJ 16.914.341/0001-02,  e  ALVES E 
FREITAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.778.523/0001-03. A empresa VILLAS EMPREENDIMENTOS 
LTDA, CNPJ 40.827.987/0001-37, não apresentou a Certidão de Consulta Consolidada, deixando de 
atender ao item 4.3.8 do Edital (Certidão de Consulta Consolidada emitida em até 30 (trinta) dias 
da abertura da licitação, para verificação, como condição prévia para deferimento da habilitação, 
quanto ao eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta Consolidada de Pessoa Jurídica realizada por intermédio do Tribunal de Contas da União 
através da URL https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, (Licitantes Inidôneos/TCU; Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade/CNJ; 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU- União; Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas/CGU-União), sendo declarada inabilitada. Tendo em vista que somente a 
empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME apresentou o termo de renúncia 
recursal, fica aberto o prazo para apresentação de recurso, sendo que, não sendo apresentado, a 
abertura dos envelopes de propostas será realizada no dia 15/02/2023, às nove horas. Para 
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constar, foi lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos membros da comissão e demais 
presentes. 
  
 
Fernanda de Alcantara Chagas 
Presidente 
 
Amanda Costa Cruz 
Membro da Comissão 
 
Lilian Aparecida de Silva Medina 
Membro da Comissão 
 
Farlley Alberto Mazala 
Engenheiro Civil do Município de Rodeiro  

 

 

 


