Prefeitura do Municipio de Rio Branco do Sul
Estado do Parand
ComissSo permanente de Licitagdo
ATA DE SESSAO RESERVADA DA COMTSSAO PERMANENTE DE LTCFAGAO
JULGAMENTO DA HABTLITACAO

Data:09 de novembro de

2018

Hordrio: 15h30min

LicitagSo/Modalidade: Concorr€ncia ne 001/2018.

objeto: ContratagSo de empresa especializada com o objetivo a execugio de obras de engenharia civil na
Continuagio/ConclusSo da Construgio de Unidades de Creche Pro inf6ncia tipo 2 - Educagao infantil, pela
Metodologia Construtiva Convencional conforme definido pela ResolugSo CD/FNDE ne L3/20L2, pactuadas
entre o Municlpio de Rio Branco do Sul e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagio FNDE contidas
na Primeira ReformulagSo ao Termo de Compromisso PAC 2 7OtOl2OL3, nos termos das especificag6es
detalhadas e contidas no Edital da Licitag6o e em seus Anexos.
Na data e hora

pramencionados, na Sala de Reuni6es da Prefeitura do Municipio de Rio Branco do Sul, sito
a
Rua Horacy santos ns 222 - Centro - Rio Branco do Sul - Parand, realizou-se sessdo reservada da
Comissdo
Permanente de Licitagdo, consoante ato de designagSo pelo Decreto ne 5.j.85, de 30 de janeiro de 2019,
bem
como do Representante do Departamento de Contabilidade, no final assinados, para proferir o resultado de
su

julgamento da habilitagdo da Concorrencia ns 001/2015. compareceram ao chamado
editalicio as empresas:
Exce16ncia Pinturas ElRELl, CNPJ ng 24.368.546/000l.-68, representada pela Srs. Juceli Santana
de Oliveira;

construtora Messina Ltda. - EPP, cNPJ 10.585.752/OO}L-50, sem representante legal no certame; Fortaleza
Engeclin Ltda. - EPP, Cnpj 08.217 .L77 /000Ot-56, por um de seus s6cios, Sr. Jflio Emanuel Martins; e piomrx
construtora EIRELI - ME, cnpj 19.035.092/O}OI-73, representada por seu s6cio, Sr. Celso Luiz piovezan. De inicio

esclarega-se que embora o Sr. Marcelo Leal Brioschi, um dos s6cios da empresa Construtora Messina Ltda.,
tenha
assinado a Ata de Sessao Ptiblica de entrega dos documentos de habilitagdo em data de 05/1,L/20Lg, o mesmo

ndo det6m Carta de Credenciamento da respectiva empresa, jii que a Administragao da sociedade d exercioa
exclusivamente pelo Sr. Alemar de Souza Brioschi. Ap6s o recebimento da documentagdo, a presidente
da

de Licitagdo encaminhou os documentos para que o Departamento de Contabilidaoe
andlise dos balangos patrimoniais, tendo sido constatado que as empresas participantes

ComissSo Permanente

procedesse

a

apresentaram os indices requisitados no Edital. No caso da empresa Excelencia pinturas ElRELI, foi solicitado
ao
representante do Departamento de Contabilidade nova manifestagdo tendo em vista que a referida empresa
ndo
apresentou os documentos exigidos pela alinea "b", do item 12.4 (demonstrag6es financeiras do rjltimo exercicio
social - balango patrimonial anual com demonstrag6es contdbeis de resultados), do Edital. o representante
oo

Departamento de Contabilidade presente a sesseo Reservada se pronunciou nos seguintes termos: ,,que a sua
avafiagSo inicial datada de 05 /Lt/201,8, foi proferida apenas com base na declaragio da empresa (prova oe
Capacidade Finance ira - alhea " a" , do item 12.4, do

Ed ita

l), sendo qu e sem verifica r as demonstrag6es fina nceiras

do Ultimo exercicio social - balango patrimonial anual com demonstrag6es contdbeis de resultados, que ndo foi
apresentado pela empresa, n5o hd como avaliar idoneamente a qualificagdo econdmica e financeira da empresa.,,
A Comissdo Permanente de Licitageo, observou, ainda, que todos os atestados de vlsita t6cnica n6o seguiram o
Modelo 06, contido no Edital. Entretanto, tal erro formal ndo vicia e nem torna inv5lidos os documentos, sendo
possivel, pelo contexto e pelas circunstdncias validar o ato, mesmo porque a visita t6cnica poderia
ter sido
substituido por simples declaragdo das proponentes quanto a ter tomado todas as informag6es
cumprimento
nara

das obrigag6es derivadas da licitagSo. Na SessSo Priblica realizada no dia Os
/1,I/ZOI8, foi Ofdo a palavra aos
representantes das empresas, que assim se manifestaram: "A empresa FORTALEZA ENGCLINI
ILTDA, solicitou a

inabilitagdo da empresa PIOMIX CONSTRUTORA EIRELI-ME pois o mesmo apresenta cAT/ate{{ado em nome
da
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Prefeitura do Municlpio de Rio Branco do Sut
Estado do Parand
ComissSo Permanente de Licitagio
empresa cAlo QUIOVISAM EIRELI apresentando em nome do engenheiro Elber cujo
o mesmo nio estd como
respons6vel t6cnico/quadro t6cnico da empresa, a CoNSTRUToRA MESSTNA ndo atende
o item 12.4 deixando oe
apresentar no seu balango o termo de abertura e fechamento conforme pede a Lei, no item
!2.2.c do edital ndo
apresenta declaragdo de contribuinte municipal; a EXCEtENcIA pINTURAs LTDA neo comprova
o seu
enquadramento como EPPIME deixando de apresentar certiddo simplificada. "12.2.C Deixando
de apresentar a

certidao simplificada",

n5o atende o item 12.3.b no qual o seu atestado de visita t6cnica estd no nome oe
Jeferson, cujo o nome n6o 6 responsdvel pela empresa ou representante legal e ndo consta
no contrato social, a
mesma nao apresenta nenhum atestado/CAT no envelope de habilitagSo comprovando
sua capacidade
t6cnica,

a

mesma ndo apresenta certiddo negativa municipal, tamb6m n6o apresenta balango conforme
a lei determina no

envelope de habilitaqio, a certiddo de fal€ncia e concordata neo estd autenticada. o representante
da empresa
PloMlX solicitou que seja analisado a documentagio de algumas empresas uma vez que
foram apresentadas para
o todo, sendo que deveria ser individual por lote." Jd quanto a manifestagdo do representante

da empresa

construtora Messina Ltda', que solicita que seja analisado o

CNPJ apresentado pela empresa FORTALEZA referenre

a data de emissao, sendo que o mesmo estd superior ao que pede no edital, ndo serd
considerado, tendo em visra
que a empresa n5o tinha na abertura da licitagSo, representante legal. Jii a representante
da empresa
EXCELEN6IA

nao fez qualquer manifestag5o. Analisado detidamente os documentos de habilitagio apresentados pelas
empresas participantes, foram feitas as seguintes consideragdes: Excel€ncia pinturas EIRELI Nao apresentou a
prova de regularidade de tributos mobilidrios e imobilidrios para com a fazenda
municipal (L2.2,,t,'); ndo
apresentou atestado de execugdo de obra(s) (12.3 "d"l; n5o apresentou as demonstrag6es financeiras
do riltimo
exerclcio social - balango patrimonial anual com demonstrag6es contdbeis de resultados (I2.4 ,,b,,);
e ndo
apresentou comprovagSo do Patrim6nio Liquido Minimo (12.4 "d"|. Em que pese quanto a quanto
a regularidade

fiscal e trabalhista a Lei complementar ne L23, de 2006 (art. 43, Sg 1s e 2e), estabelega prazo para
a
complementagdo da documentagSo, n5o hd prazo para complementar as demais documentag6es
faltantes
(atestado de execugdo de obra(s); demonstrag6es financeiras do rjltimo exercicio
social - balango patrimonial
anual com demonstragdes contdbeis de resultados e comprovagSo do patrim6nio Liquido Minimo),
sendo
portanto, considerada INABILITADA. Quanto a documentag5o da empresa Construtora
Messina Ltda. - Epp, em
que pese os Oocumentos contidos nos itens t2.3 "e" - relagdo de mdquinas e equipamentos
a serem
disponibilizados para a execugSo das obras; L2.3 "f" - cronograma de utilizagio de mdquinas
e equipamentos a
serem dispon ibilizados para a execugdo das obras; e !2.4 "a" - prova de capacidade financeira que
ndo seguiu
exatamente o Modelo 11, conforme sugerido pelo Edital da Concorroncia prjblica ne 001/201g, ainda
assim, estes
erros s5o formais, e n5o viciam e nem tornam inv5lidos os documentos, sendo posslvel, pelo contexto pelas
e
circunstencias validar os mesmos. Quanto as alegag6es da empresa Fortaleza Engeclin Ltda. - Epp,
em face oa
empresa Construtora Messlna Ltda. - EPP, de que a mesma n5o apresentou o Termo de Abertura e Fechamenro
do seu Balango; de que a mesma nao apresentou a declaragSo de contribuinte municipal,

nio podem prosperarj6
que o Termo de Abertura e Encerramento foi apresentado atravds do Sistema prlblico
de Escrituragdo Digital SPED, o que consta da piigina 56, da numeragSo adotada pela empresa Construtora Messina
Ltda. - Epp. Tamb6m

quanto a aus€ncia de declaragdo de contribuinte municipal, o documento consta das p6ginas
15 e 16, da
numeragdo adotada pela empresa Construtora Messina Ltda. - EPP, representado pelo Alvard
de Licenga
Localizagio e Funcionamento 42297 /2009 - cMC ns 54025027 e do Comprovante de Recolhimento da Taxa
Anual

de Alvard, expedido pela Prefeitura do Municipio de Colombo - Parand. Foi verificado, ainda, que a empresa
Construtora Messina Ltda. - EPP, apresentou PatrimOnio Liquido de RS 443.973,75. Sendo a emprFsa construtora
Messina Ltda. - EPP, considerada HABILITADA. No tocante a documentagdo apresentada pela er{presa Fortaleza
Engeclin Ltda. - EPP, n3o hd qualquer consideragdo a ser emitida pela comissdo permanente de Ll{itagao.

euanto

a manifestagSo da empresa construtora Messina Ltda. - EPP em face da empresa Fortaleza Eneeclifl
Ltda. - Epp, de
l,
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Prefeitura do Municipio de Rio Branco do Sul
Estado do Parand
Comiss6o Permanente de LicitagSo
que o CNPJ apresentado por esta tem data superior a 60 (sessenta) dias, observagdo 1, do item L2 - Documentos
de Habilitagdo, ndo deve ser considerado, jd que o Comprovante de Inscrigdo e de SituagSo Cadastral

-

CNPJ, n5o

possui prazo de validade. Ademais todas as outras documentag6es apresentadas permitem inferir que a empresa

ativa e em pleno funcionamento. Foi verificado. ainda, que a empresa
Fortaleza Engeclin Ltda. - EPP, apresentou Patrim6nio Liquido de RS 1.734.355,20. Sendo a empresa Fortaleza
Fortaleza Engeclin Ltda.

-

EPP, estd

Engeclin Ltda. - EPP, considerada HABILITADA. Jd quanto a documentagdo da empresa Piomix Construtora EIRELI

-

ME, hit que se considerar que a mesma apresentou a Certiddo Negativa de D6bitos Trabalhistas ne
L49343L79/20L8, expedida em 02/O5/2Q18 e validade at6 28/tO/2O18. Em dilig€ncia realizada pela ComissSo
Permanente de Licitagdo, foi emitida a CertidSo Positiva de D6bitos Trabalhistas ne 151943936/2018, expedida
em 09ht/2OLB e validade atd 07 /05/2018, sendo que a empresa Piomix Construtora EIRELI - ME, consta do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigag6es estabelecidas nos processos
ne 0001229-89.2016.5.09.0670

-

TRT 093 Regido e OOOLO43-67.2Ot7.5.L2.O017

-

TRT 12e RegiSo. Em que pese a

faculdade quanto a apresentagdo de regularizagdo de documentos quanto a regularidade fiscal e trabalhista,

concedido pela Lei Complementar np t23, de 2006 (art. 43, 59 1e e 2e), que estabelece prazo para
complementagSo da documentagdo, n5o h6 como a empresa Piomix Construtora EIRELI - ME, complementar
documentagio de regularidade trabalhista, jd que conforme descrito acima. em diligdncia foi emitida para

a
a
a

referida empresa a Certidio Positiva de D6bitos Trabalhistas ne 161943935/2018, expedida em O9/Lt/2OtB e

at'

/O5/20L8, parte integrante desta Ata. Foi verificado, ainda, que a empresa Piomix Construtora
EIRELI - ME, apresentou Patrim6nio Liquido de RS 210.243,39. Por ter apresentado irregularidade trabalhista, a
empresa Piomix Construtora EIRELI - ME, foi considerada INABILITADA. Ressalte-se que as decis6es de

validade

07

Inabilitagio, bem como as decis6es de Habilitag6o das empresas constantes desta Ata, tiveram decis5o Uninime
dos Membros da Comissdo Permanente de LicitagSo. Resolve, ainda, a ComissSo Permanente de Licitag5o, fazer

a

comunicagSo do resultado da inabilitagSo e de habilitag6o na forma da legislagSo vigente, ou seja, atrav6s de

publicagdo de aviso no Di6rio Oficial dos Municipios do Parand, al6m de comunicag6o por via eletr6nica aos
participantes da licitagSo. Em seguida a Senhora Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo procedeu a
leitura da presente Ata, que foi achada conforme. Nada mais

igno de nota, nem a tratar, encerrou-se
Licitag5o e pelo Senhor Deivison J,

sess5o, indo esta assinada pelos membros da Com

a
B.

Lapola, representante do Departamento de Co

ue

de LicitagEo

Presidente

c"rtd#roa"

mon Car eiro Barreto
Me

r"r.

Membro

bro

Deivison J. B. Lapola

Representante do Departamento de Contabilidade
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Prefeitura do Municipio de Rio Branco do Sul
Estado do Parand
ComissSo Permanente de LicitagSo

AVrSO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA HAB|L|TAqAO

Licitagio/Modalidade: Concorr6ncia

no 001/2018.

Objeto: Contratag6o de empresa especializada com o objetivo a execug6o de obras de
engenharia civil na ContinuagSo/ConclusSo da Construg6o de Unidades de Creche Pro
infdncia tipo 2 - EducagSo infantil, pela Metodologia Construtiva Convencional conforme
definido pela Resolugdo CD/FNDE no 1312012, pactuadas entre o Municipio de Rio Branco
do Sul e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducagSo - FNDE contidas na Primeira

ReformulagSo

ao Termo de

compromisso PAC

2

701012013.,

nos termos

das

especificagOes detalhadas e contidas no Edital da Licitagdo e em seus Anexos.

A comissSo permanente de LicitagSo, designada pelo Decreto Municipal no 5.165, de 30 oe
janeiro de 2018, atrav6s de sua Presidente, torna pfblico e para conhecimento e intimagdo
dos licitantes que, em sess6o reservada da mesma, datada de 09/1 112018, ds 15:30 horas,
ap6s o exame da documentagdo apresentada pelos concorrentes e constante da referida
Ata da SessSo Reservada, foi proferido o seguinte julgamento:

Licitantes habilitados: Gonstrutora Messina Ltda. - EPP; e
Fortaleza Engeclin Ltda. - EPP.
Licitantes inabilitados: Excel6ncia Pinturas EIRELI; e
Piomix Construtora EIRELI - ME

ffio Branco do Sul, 09 de novembro de 2018.

Presiden

-L
\-/
- Centro - CEP.: 83540-000
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h@s://mail.google.conr/mail/r,r/0?ilc2bbb89tr88&view=pt&search...

prefeitura rio branco do sul <licitarbs@gmail.com>
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I.I C
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01 I 201 8

mensagem

prefeitura rio branco do sul

<licitarbs@gmail.com>

12 de novembro de 201g 13:3g
Para: piomix.obras@hotmail.com, CONSTRUTORA MESSIM <construtoramessina@hotmail.com>, Julio
<curitiba@fortallezaengess. com. br>, contato@excelenciapinturas. com. br

2 anexos
*11 Ata Reservada Julgamento da Habilitacao CREGHES.doc

-

77K

g1

Resultado de Julgamento da Habilatacao - Concorrencia n 0,1.2018.doc
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