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

PREGÃO ELETRONICO N° 019/2022 - PMSC E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº042/2022-PMSC:  
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Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do corrente ano 2022, às 15hs00min, 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) do anexo do edital, conforme a ordem de 

classificação. Cumpre destacar que participaram do certame as seguintes empresa: D. FEITOSA ALUGUEL 

DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; CNPJ: 13.815.150/0001-03; KMC 

INCOPORADORA DE SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 08.647.698/0001-43; OPA LOCAÇÕES DE TRANSPORTES E 

CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI-ME; CNPJ: 24.526.759/0001-70; TCS TORRES CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 28.629.777/0001-39; VR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME; 

CNPJ:40.786.019/0001-20. A empresa: VR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME; CNPJ: 

40.786.019/0001-20, sagrou-se vencedora do lote 1 na fase de disputa eletrônica e foi arrematante do 

item/lote (01) em primeiro lugar, nos autos do PREGÃO ELETRONICO N° 019/2022 - PMSC E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº042/2022-PMSC, cujo objeto é contratação de empresa(s) do ramo pertinente 

para a prestação do serviço de locação de máquina do tipo trator de esteira AD-7 ou similar (locação 

com operador) para execução de horas/maquinas para construção, limpeza e recuperação de barreiros, 

açudes e barragens, e estradas vicinais no municipio de Santa Cruz, durante 12(doze) meses, através de 

execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, no município de Santa Cruz, CONFORME 

SOLICITAÇÃO EXPRESSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. 

 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 pela 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 assim se apresentaram: 

 Licitante, VR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME; CNPJ: 40.786.019/0001-20, que na fase de 

disputa eletrônica foi arrematante em primeiro lugar do lote (01), que diante da analise de sua 

documentação, foi verificado que a mesma não apresentou a sua DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NA 

FASE INICIAL junto a sua proposta de preços. Descumprindo os itens, item 13 e 13.5.1 do edital, não 

apresentou nenhum documento de habilitação jurídica e de Regularidade Fiscal e Trabalhista, Atestados 

e Declarações, fazendo somente a proposta eletrônica, descumprindo todos os itens e sub itens da sua 

habilitação jurídica, conforme exigidos no instrumento convocatório, (ITEM 13 e 13.5.1 DO EDITAL - 

HABILITAÇAO JURIDICA), resolveu a CPL declará-la INABILITADA. Por Descumprimento as normas do 

Edital e por falta de condições de habilitação. 

 Ato continuo após analisado a empresa VR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME; CNPJ: 

40.786.019/0001-20, que era arrematante em primeiro lugar do lote (01), e por não ter habilitado a sua 

proposta de preços, passamos, na ordem de classificação, a analisar a documentação da empresa 
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remanescente, a saber empresa TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 28.629.777/0001-

39, classificada em 2º lugar no certame, conforme se apresenta a seguir; 

 A Licitante, TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 28.629.777/0001-39, Diante da 

analise da sua documentação, foi verificado que a mesma apresentou todos os documentos exigidos no 

instrumento convocatório, resolveu a CPL declará-la HABILITADA; 
 

 Assim sendo, depois da analise da documentação apresentada pela empresa, VR 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME; CNPJ: 40.786.019/0001-20, 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 a empresa VR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME; 

CNPJ: 40.786.019/0001-20, não apresentou a sua DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  JURIDICA NA FASE 

INICIAL do certame, junto a sua proposta de preços, não apresentou nenhum documento de habilitação 

jurídica e de Regularidade Fiscal e Trabalhista, Atestados e Declarações, fazendo somente a proposta 

eletrônica, descumprindo todos os itens e sub itens da sua habilitação, conforme exigidos no 

instrumento convocatório, descumpriu (ITEM 13 e 13.5.1 DO EDITAL - HABILITAÇAO JURIDICA), resolveu 

a CPL declará-la INABILITADA. Por Descumprimento as normas do Edital e por falta de condições de 

habilitação. No tocante na ordem de classificação, analisado a documentação do 2º colocado no 

certame, licitante TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 28.629.777/0001-39. Diante da 

analise da sua documentação, foi verificado que a mesma apresentou todos os documentos exigidos no 

instrumento convocatório, resolveu a CPL declará-la HABILITADA; 

 Diante do exposto, 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 o licitante 

empresa: VR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME; CNPJ: 40.786.019/0001-20, descumpriu 

(ITEM 13 e 13.5.1 DO EDITAL - HABILITAÇAO JURIDICA), resolveu a CPL declará-la INABILITADA. Por 

Descumprimento as normas do Edital e por falta de condições de habilitação. No tocante na ordem de 

classificação, analisado a documentação do 2º colocado no certame, licitante TCS TORRES 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 28.629.777/0001-39. Diante da analise da sua documentação 

apresentada na plataforma BNC, foi verificado que a mesma apresentou todos os documentos exigidos 

no instrumento convocatório, resolveu a CPL declará-la HABILITADA, e VENCEDORA no certame, para o 

item/lote 01 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 
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Pregoeiro Municipal 
 

___________________________ 
Equipe de Apoio 
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