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ATA DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

RELATIVOS AO PREGÃO ELETRONICO N° 012/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº031/2022                                                                                                                            fls.1/5 

 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto do corrente ano 2022, às 10hs00min, na Sala de 

Licitações da Prefeitura do Município de Santa Cruz (PE), reuniram-se os membros da CPL com 

a finalidade de proceder com a análise e julgamento dos documentos de habilitação 

apresentados pela as licitantes classificada/vencedora em primeiro lugar nos itens (01 ao 47) 

do anexo do edital. As empresas: ELETRO TRINDADE LTDA, CNPJ: 10.911.311/0001-66 E RM 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 00.118.689/0001-53 E JERONIAS BATISTA DE 

ANDRADE -ME; CNPJ: 00.738.829/0001-96 E J. LAVANDOSKI FERRAGENS - ME: CNPJ: 

36.673.446/0001-24 E ATRIUM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP: CNPJ: 

46.423.434/0001-03 E TCS PONTUAL CMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP: CNPJ: 

03.127.904/0001-70, nos autos do PREGÃO ELETRONICO N° 012/2022 - PMSC E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº031/2022-PMSC, cujo objeto é o eventual contratação de empresa do 

ramo pertinente para eventual registro de preços para fornecimento de equipamentos e 

materiais para perfuração e manutenção e instalação de Poços Artesiano nas propriedades dos 

agricultores do município de Santa Cruz, com entrega parcelada, durante 12(doze) meses 
 

Aberta a sessão, estando presente, o Pregoeiro, o Sr. Juarez Guimarães da Silva, e os Membros 

da Equipe de Apoio; Maria Natalia Leandro Alencar e Maria Venerada Souza Rodrigues, o 

pregoeiro procedeu com à análise da documentação apresentada pelas licitantes 

classificada/arrematante em 1º lugar na sessão de disputa eletrônica constante nos autos do 

certame, que, após analisar cuidadosamente os documentos de habilitação apresentados no 

sistema eletrônico da Plataforma BNC, durante a aferição restou observado que, às firmas as 

empresas: 

a) ELETRO TRINDADE LTDA, CNPJ: 10.911.311/0001-66, após analisado a documentação foi 

verificado que a mesma apresentou todos os documentos exigidos no instrumento 

convocatório, resolveu a CPL declará-las HABILITADA; 
 

b) RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 00.118.689/0001-53, que após analisado a 

documentação foi verificado que a mesma apresentou o item 13.6 - REGULARIDADE FISCAL, 

com restrição.  

Edital item 13.6.1.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 

através de CERTIDÃO NEGATIVA ou POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE 

DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA 

UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive 

as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único 

do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991; 
 

A licitante RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 00.118.689/0001-53, apresentou a 

sua regularidade fiscal (CERTIDÃO NEGATIVA ou POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE 
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DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO), com a validade 

até 26/07/2022, (vencida) haja vista que o certame ocorreu na data de 17/08/2022. Sendo 

assim lhe será ofertado o direito da LC 123 e 147, Lei das Microempresas; Conforme previsto 

em edita. VEJA; 
 

EDITAL ITEM 14.1.1 – Havendo restrição na regularidade fiscal e trabalhista da 

microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual e 

cooperativa, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 

negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06, alterada pelas 

Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos 

8.538/2015, 10.273/2020. 
 

EDITAL ITEM 14.1.2 - A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

até o final do prazo estabelecido, implicará na decadência do direito, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao(à) Pregoeiro(a) convocar as 

licitantes remanescentes, por ordem de classificação. 

 

Diante do exposto e por ter a licitantes apresentado os demais documentos exigidos no 

instrumento convocatório, resolveu a CPL declará-las HABILITADA PROVISSORIAMENTE, caso 

a licitante não venha sanar sua restrição quanto a regularidade fiscal posta acima supra citada, 

no prazo legal, será a mesma DESCLASSIFICADA dos itens em que sagrou-se vencedor, e na 

ordem de classificação será convocado as licitantes remanescentes.  
 

c) JERONIAS BATISTA DE ANDRADE -ME; CNPJ: 00.738.829/0001-96, que após analisado a 

documentação foi verificado que a mesma apresentou todos os documentos exigidos no 

instrumento convocatório, resolveu a CPL declará-las HABILITADA; 
 

d) J. LAVANDOSKI FERRAGENS - ME: CNPJ: 36.673.446/0001-24, que após analisado a 

documentação foi verificado que a mesma apresentou todos os documentos exigidos no 

instrumento convocatório, resolveu a CPL declará-las HABILITADA; 
 

e) ATRIUM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP: CNPJ: 46.423.434/0001-03, 

diante da analise restou verificar, que a empresa descumpriu o item 13.4 e item 13.4.1 do 

edital, por ter apresentado "QUALIFICAÇÃO TÉCNICA", em desacordo com o exigido no edital. 

 

EDITAL ITEM: 13.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

ITEM 13.4.1 - Apresentação de no mínimo 01(um) Atestado (s) de 

Capacidade Técnica, que comprove a empresa licitante ter executado a 

qualquer tempo o objeto ora licitado, igual ou similar, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente assinado, em 

quantidade igual ou superior a 5% (cinco por cento) do quantitativo 

estabelecido. No referido atestado deverá constar no mínimo: razão 
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social, C.N.P.J., endereço e contato do órgão emissor, nome completo e 

C.P.F. da pessoa que o emitiu. 

 

Considerando o que reza o edital no item. "Edital Item 13.4 (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA), ITEM 

13.4.1 DO EDITAL"- Apresentação de no mínimo 01(um) Atestado (s) de Capacidade Técnica, 

que comprove a empresa licitante ter executado a qualquer tempo o objeto ora licitado, 

igual ou similar, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

assinado, em quantidade igual ou superior a 5% (cinco por cento) do quantitativo 

estabelecido. No referido atestado deverá constar no mínimo: razão social, C.N.P.J., 

endereço e contato do órgão emissor, nome completo e C.P.F. da pessoa que o emitiu. Diante 

do exposto a licitante não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com objeto 

licitado. veja o texto descrito da obra de JOEL DE MENEZES NIEUBUHR. 
 

"A qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica do 

licitante conferindo segurança à Administração Pública de que o mesmo 

possui pleno conhecimento técnico para a execução do contrato, caso se 

sagre vencedor do certame". 
 

Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhr descreve que a "Administração 

Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos licitantes pretende aferir se 

eles dispõem dos conhecimentos, da experiência e do aparato operacional 

suficiente para satisfazer o contrato administrativo."¹ 

 

Considerando que o atestado de capacidade técnica têm a finalidade de comprovar para a 

Administração Pública, por intermédio de um documento subscrito por terceiro alheio à 

disputa licitatória, de que o licitante já executou o objeto licitado em outra oportunidade e a 

referida execução foi a contento, o que gerará confiança e segurança à Administração 

licitadora de o aludido licitante possui expertise técnica para assumir as responsabilidades do 

futuro contrato, e conforme texto da Súmula - TCU nº 289; e Lei nº 8.666/93, por falta de 

condições de habilitação, por descumprimento as regras do Instrumento Convocatório. Diante 

o exposto resolveu a CPL declará-la INABILITADA, por não ter apresentados e cumpridos com 

todas as exigências dispostas em Edital. Descumprimento do Edital Item 13.4 (QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA), ITEM 13.4.1 DO EDITAL". Por falta de condições de habilitação; 
 

f) TCS PONTUAL CMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP: CNPJ: 03.127.904/0001-70, diante 

da analise restou verificar, que a empresa descumpriu o item 13.4 e item 13.4.1 do edital, por 

ter apresentado "QUALIFICAÇÃO TÉCNICA", em desacordo com o exigido no edital. 
 

EDITAL ITEM: 13.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

ITEM 13.4.1 - Apresentação de no mínimo 01(um) Atestado (s) de 

Capacidade Técnica, que comprove a empresa licitante ter executado a 

qualquer tempo o objeto ora licitado, igual ou similar, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente assinado, em 

quantidade igual ou superior a 5% (cinco por cento) do quantitativo 
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estabelecido. No referido atestado deverá constar no mínimo: razão 

social, C.N.P.J., endereço e contato do órgão emissor, nome completo e 

C.P.F. da pessoa que o emitiu. 

 

Considerando o que reza o edital no item. "Edital Item 13.4 (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA), ITEM 

13.4.1 DO EDITAL"- Apresentação de no mínimo 01(um) Atestado (s) de Capacidade Técnica, 

que comprove a empresa licitante ter executado a qualquer tempo o objeto ora licitado, 

igual ou similar, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

assinado, em quantidade igual ou superior a 5% (cinco por cento) do quantitativo 

estabelecido. No referido atestado deverá constar no mínimo: razão social, C.N.P.J., 

endereço e contato do órgão emissor, nome completo e C.P.F. da pessoa que o emitiu. Diante 

do exposto a licitante não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com objeto 

licitado. veja o texto descrito da obra de JOEL DE MENEZES NIEUBUHR. 
 

"A qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica do 

licitante conferindo segurança à Administração Pública de que o mesmo 

possui pleno conhecimento técnico para a execução do contrato, caso se 

sagre vencedor do certame". 
 

Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhr descreve que a "Administração 

Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos licitantes pretende aferir se 

eles dispõem dos conhecimentos, da experiência e do aparato operacional 

suficiente para satisfazer o contrato administrativo."¹ 

 

Considerando que o atestado de capacidade técnica têm a finalidade de comprovar para a 

Administração Pública, por intermédio de um documento subscrito por terceiro alheio à 

disputa licitatória, de que o licitante já executou o objeto licitado em outra oportunidade e a 

referida execução foi a contento, o que gerará confiança e segurança à Administração 

licitadora de o aludido licitante possui expertise técnica para assumir as responsabilidades do 

futuro contrato, e conforme texto da Súmula - TCU nº 289; e Lei nº 8.666/93, por falta de 

condições de habilitação, por descumprimento as regras do Instrumento Convocatório. Diante 

o exposto resolveu a CPL declará-la INABILITADA, por não ter apresentados e cumpridos com 

todas as exigências dispostas em Edital. Descumprimento do Edital Item 13.4 (QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA), ITEM 13.4.1 DO EDITAL". Por falta de condições de habilitação;  
 

Assim sendo, depois da analise da documentação apresentada pelas empresas: ELETRO 

TRINDADE LTDA, CNPJ: 10.911.311/0001-66 E RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 

00.118.689/0001-53 E JERONIAS BATISTA DE ANDRADE -ME; CNPJ: 00.738.829/0001-96 E J. 

LAVANDOSKI FERRAGENS - ME: CNPJ: 36.673.446/0001-24 E ATRIUM INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP: CNPJ: 46.423.434/0001-03 E TCS PONTUAL CMERCIAL 

E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP: CNPJ: 03.127.904/0001-70, classificada/arrematante em 1º lugar 

na sessão de disputa eletrônica constante nos autos do certame, que após analisar 

cuidadosamente os documentos de habilitação apresentados no sistema eletrônico da 

Plataforma BNC, durante a aferição restou observado que as empresas ELETRO TRINDADE 
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LTDA, CNPJ: 10.911.311/0001-66 E RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 

00.118.689/0001-53 E JERONIAS BATISTA DE ANDRADE -ME; CNPJ: 00.738.829/0001-96 E J. 

LAVANDOSKI FERRAGENS - ME: CNPJ: 36.673.446/0001-24, foi verificado que as mesmas 

apresentou todos os documentos exigidos no instrumento convocatório, resolveu a CPL 

declará-las HABILITADAS. No tocante as licitantes ATRIUM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERRAGENS LTDA-EPP: CNPJ: 46.423.434/0001-03 E TCS PONTUAL CMERCIAL E 

DISTRIBUIDORA LTDA-EPP: CNPJ: 03.127.904/0001-70, resolveu a CPL declará-las 

INABILITADAS. Por Descumprimento do Edital Item 13.4 (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA), ITEM 

13.4.1 DO EDITAL". Por falta de condições de habilitação;  
 

 Assim sendo, e afastando o entendimento das regras do formalismo moderado exigido 

pelo TCU, e considerando o que dispõe o Artigo 41, da Lei Federal nº 8.666/93, o qual dita que 

o julgamento de uma licitação é ato vinculado às exigências do Edital, não podendo a 

Administração Pública se furtar das regras ali estabelecidas, sob pena de flagrante ilegalidade, 

e levando-se em conta que os licitantes empresas: ELETRO TRINDADE LTDA, CNPJ: 

10.911.311/0001-66 E RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 00.118.689/0001-53 E 

JERONIAS BATISTA DE ANDRADE -ME; CNPJ: 00.738.829/0001-96 E J. LAVANDOSKI 

FERRAGENS - ME: CNPJ: 36.673.446/0001-24, resolveu a CPL declará-la HABILITADAS e 

VENCEDORAS, por ter apresentados e cumpridos com todas as exigências dispostas em Edital, 

da seguinte forma:  

a) ELETRO TRINDADE LTDA, CNPJ: 10.911.311/0001-66, vencedoras para os itens 

(1,9,12,13,14,16,19,20,23,24,25,26,31,32,33,34,35,36,38,39,41 e 42) do anexo I do Edital. 

b) RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 00.118.689/0001-53, vencedoras para os 

itens (2,3,4,5,6,7,21 e 22) do anexo I do edital. 

c) JERONIAS BATISTA DE ANDRADE -ME; CNPJ: 00.738.829/0001-96, vencedor para os itens 

(8,10,11,15,17,18,27,30,40,43,44,45 e 46) do anexo I do edital. 

d) J. LAVANDOSKI FERRAGENS - ME: CNPJ: 36.673.446/0001-24, vencedoras para os itens (28 

e 29) do anexo I do edital. 
 

 Nada mais havendo a tratar ou deliberar, foi encerrada a reunião, tendo sido lavrada a 

presente ata, que foi ao final assinada pelos presentes. 
 

Comissão Permanente de Licitação 

 

__________________________ 
Pregoeiro Municipal 
 

___________________________ 
Equipe de Apoio 
 

___________________________ 
Equipe de Apoio 
 

___________________________ 
Equipe de Apoio 

PREGÃO ELETRONICO-SRP N° 012/2022 -PMSC fls 5/5 


