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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL 

ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

DATA: 18/10/2021 - HORA DE INÍCIO: 10h00min 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2021 

MODALIDADE: Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia 

OBJETO: Contratação de serviços para execução de fechamento em alvenaria do saguão, pavimentação em paver de uma 

parte do pátio e cobertura de passarelas na Escola Gov. Pedro Ivo Campos, conforme localização, condições e quantitativos 

constantes no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto básico. 

INTERESSADAS: 

PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 08.934.751/0001-97. 

PROSUD CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 23.081.206/0001-99.  

JOÃO GABRIEL RABELLO DE MORAES COMERCIAL - CNPJ: 32.185.809/0001-21. 

Na data e horário supramencionados, na sala de reuniões e licitações, da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul, situada na 

Rua Ferminio Pedro Raupp, 400, Centro, em Santa Rosa do Sul, realizou-se o julgamento da habilitação das proponentes em 

razão do certame licitatório na modalidade de Tomada de Preços. Contando com a presença dos membros da Comissão de 

Licitações Joelson Farias Pereira, Renato Souza de Matos e Mônica Farias da Silva, nomeados pelo Decreto nº 004/2021. 

 

Da análise dos documentos de regularidade jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, declarações obrigatórias e 

comprovações, e considerando as documentações apresentadas pelas empresas, e, atendendo ao princípio da legalidade, 

impessoalidade, interesse público, economicidade e vinculação ao instrumento convocatório, a Comissão de Licitações decide 

pela Inabilitação das empresas: JOÃO GABRIEL RABELLO DE MORAES COMERCIAL CNPJ: 32.185.809/0001-21 e 

PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 08.934.751/0001-97 e pela Habilitação da empresa PROSUD 

CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 23.081.206/0001-99. 

 

Dos fatos para Inabilitação da empresa JOÃO GABRIEL RABELLO DE MORAES COMERCIAL, a comissão levou em 

consideração que a empresa não apresentou os documentos exigidos nos itens 5.1.9.2 do edital, que pede a comprovação de 

capacidade tecnica operacional do licitante por meio de atestados acompanhados de certidão de acervo técnico. A empresa não 

apresentou também a comprovação de capacidade tecnico-profissional mediante apresentação de certidão de acervo técnico 

em nome do engenheiro responsavel pela empresa, conforme solicitado no item 5.1.9.3. Também deixou de apresentar os 

documentos relativos a qualificação econônico-financeira conforme item 5.1.10. do edital, por meio de balanço patrimonial, 

cálculo dos índices de liquidez corrente, liquidez geral e grau de endividamento e certidão negativa de falência ou concordata.      

 

Quando a inabilitação da empresa PREMOLDER CONSTRUÇÕES LTDA, foi levado em consideração que a empresa não 

atendeu o disposto no item 5.1.9.1, ou seja, não apresentou o comprovante de registro da empresa e dos responsáveis técnicos 

no CREA, também não apresentou o balanço patrinonial na forma da lei conforme o imposto no item 5.1.10.1, uma vez que 

apresentou apenas o balancete patrimonial, não apresentou o termo de abertura e encerramento do balanço, conforme o disposto 

no paragráfo segundo do art. 1184 da Lei 10.406 de 2002, o art. 1180 da Lei 10.406 de 2002, o art. 177 da Lei 6.404 de 1976 

e art. 9º do ITG 2000. O documento apresentado também não atende ao preconizado pelo art. 1181 da Lei 10.406 de 2002 e 

alinea b. do art. 10º do ITG 2000, uma vez que não esta registrado na junta comercial. Também o cadastro de fornecedor foi 

realizado no dia 11 de outubro, não respeitando os 3 dias úteis antes da data de recebimento das propostas, conforme item 3.8 

do edital. A empresa também apresentou atestado de capacidade técnica e certidão de acervo técnico sem demostrar experiência 

anterior com execução de pavimento em piso intertravado, infringindo desta forma os itens 5.1.9.2.2. e 5.1.9.3.3. do edital. 

 

Ficam os interessados cientes do inteiro teor desta ata de Julgamento da Habilitação, para, querendo, apresentar recurso, nos 

termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, ou seja, 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação desta ata no Diário Oficial 

dos Municípios (DOM/SC). 

Nada mais havendo, o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se o presente ata, que lida e achada conforme, vai 

assinada pelos Membros da Comissão. 

 

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

 

 

Joelson Farias Pereira                                                                                  Mônica Farias da Silva 

Presidente da CPL                                                                               Membro da CPL 

 

 

 Renato Souza de Matos                                                                         

 Membro da CPL 

 

 

 Rafael Bittencourt Cabral 

 Prosud Construtora Eireli 

 

 

  


