
MUNICÍPIO DE TIMBÓ 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 

ATA DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO  
 

CONCORRÊNCIA Nº 10/2018 – PMT 
 
Às oito horas do vigésimo terceiro dia, do mês de março de dois mil e dezoito (23/03/2018), na sala de 
Licitações da Prefeitura de Timbó/SC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria n° 540, de 02 de janeiro de 2018, para julgamento da Habilitação da Concorrência 
nº 10/2018 – PMT. 
 
Do parecer contábil, emitido pelo setor de contabilidade, em análise aos índices contábeis, todas as 
empresas atenderam as exigências, exceto a EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA E COMÉRCIO 
FERREIRA LTDA.  
 
A empresa AÇU CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-EPP apresentou a Certidão do Poder 
Judiciário informando a quantidade de distribuidores no estado e não no município sede da proponente 
(item 7.1.3, letra “d”), desta forma não atendendo ao requisito do edital. 
 
Do parecer técnico, emitido pelo setor de engenharia, as empresas RCM CONSTRUTORA LTDA e 
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA E COMÉRCIO FERREIRA LTDA não atenderam aos requisitos do 
edital, respectivamente por: - ausência de declaração de conhecimento do local (subitem 7.1.5, letras “d, 
d.2”) e ausência de apresentação do currículo do profissional técnico (subitem 7.1.5, letras “d, d.1”); - 
ausência de comprovação de registro da empresa no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – 
CREA (subitem 7.1.5, letras “c, c.3”), ausência de apresentação do currículo do profissional técnico (subitem 
7.1.5, letras “d, d.1”), ausência de apresentação da declaração de conhecimento do local (subitem 7.1.5, 
letras “d, d.2”) e ausência de apresentação da CAT (subitem 7.1.5, letra “b”).                 
 
Considerando os pareceres técnico e contábil, esta Comissão, quando da análise dos documentos 
aportados aos autos do presente processo, em atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
interesse público, economicidade e vinculação ao instrumento convocatório, decide pela INABILITAÇÃO 
das empresas: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA E COMÉRCIO FERREIRA LTDA, RCM 
CONSTRUTORA LTDA e AÇU CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-EPP e pela HABILITAÇÃO 
das seguintes empresas: - SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, - CUBICA 
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, - EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA – EPP, - CONSTRUTORA 
E.M.C. LTDA – EPP, - AL CERTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP e CONSTRUTORA 
F&F EIRELI-EPP. 
 
Tendo em vista a decisão proferida, os envelopes de propostas deverão permanecer no Setor de Licitações, 
devidamente lacrados, até a data designada para a sua abertura. 

 
Nada mais havendo, o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente, que lida e achada conforme, 
vai assinada pelos Membros da Comissão. 

 
Registre-se, publique-se, intimem-se.  
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