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ATA CIRCUNSTANCIADA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE Nº 01 
"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" APRESENTADOS PARA A LICITAÇÃO 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2019, DO TIPO "MENOR PREÇO 
GLOBAL", PROCESSO Nº 76/2019. 
 
Às nove horas e trinta minutos, do dia vinte e dois de outubro do ano de dois mil e 
dezenove, na sala de reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Monte Azul 
Paulista, com sede à Praça Rio Branco, nº 86 - Centro, se reuniram os membros da 
Comissão Municipal de Licitação, os senhores: Carlos Eduardo Pereira de Souza 
(presidente), Rogério Wohnrath Pizarro e Rodolfo José Amaral dos Santos (membros) 
no exercício de suas atribuições legais, para procederem à análise, conferência e 
julgamento dos documentos apresentados na fase de habilitação da licitação modalidade 
Concorrência Pública nº 03/2019, do Tipo "Menor Preço Global", objetivando a 
Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil, devidamente cadastrada 
no CREA, incluindo Profissional Habilitado, para Execução do Sistema de Tratamento 
do Esgoto a ser executado na Bacia do Rio da Cachoeirinha, neste município de 
Monte Azul Paulista/SP., com recursos financeiros oriundos de financiamento a ser 
celebrado junto ao DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO S.A., no ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA LIMPA, PROCESSO PVL 
02.002947/2019-353 e com contrapartida do Município, incluindo: material, mão-de-obra, 
equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim tudo às 
expensas da contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço 
Unitário, e em conformidade com o discriminado nos Anexos: 1 - Proposta de Preços, 2 - 
Projetos, 3 - Memorial Descritivo, 4 - Planilha Orçamentária, 5 - Cronograma Físico-
Financeiro. 
De posse dos Envelopes de nº 01 "Documentação de Habilitação", procedeu-se 
primeiramente à análise dos documentos de habilitação apresentados pelas empresas 
licitantes. 
A princípio, a Comissão Municipal de Licitação averiguou, compulsando os autos, os 
pedidos de inabilitação registrados em Ata pelo representante da empresa licitante: J. 
NASSIF ENGENHARIA LTDA, em face das empresas licitantes: FAGUNDES & SILVA 
CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, A FERNANDEZ CONSTRUÇÕES 
EIRELI, CONCRETA PROMISSÃO CONSTRUÇÕES LTDA e POLEMICA SERVIÇOS 
BÁSICOS LTDA, apontando: “A empresa Fagundes e Silva não atendeu ao item 6.2.3.3.1- 
II do edital; A empresa A Fernandes não atendeu ao item 6.2.2.3.2 do edital, não apresentou 
CND de débitos não inscritos em divida ativa do Estado; A empresa Concreta não atendeu 
ao item 6.2.3.3.1- IV; A empresa Polemica não atendeu ao item 6.2.3.3.1- I”. 
A Comissão Municipal de Licitação decidiu pelo acolhimento parcial dos pedidos, 
exclusivamente no que se refere aos pedidos de inabilitação em face das empresas 
licitantes: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, tendo 
em vista que, a licitante comprovou através de sua Comprovação de qualificação técnica, 
mediante a apresentação de seus Atestados somente 2.419,50m³ de Compactação 
mecanizada de áreas com controle do G. C. maior ou igual a 95%, conforme a exigência 
constante do item 6.2.3.3. c.c 6.2.3.3.1. - II do Edital da Concorrência Pública nº 03/2019; 
A FERNANDEZ CONSTRUÇÕES EIRELI, tendo em vista que, a licitante não apresentou 
sua Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (abrangendo os Não Inscritos 
em Dívida Ativa) que deveria ser comprovada através da apresentação de Certidão 
Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa expedida pelo Estado em que estiver 
situado o licitante, conforme a exigência constante do item 6.2.2.3.2. do Edital da 
Concorrência Pública nº 03/2019; CONCRETA PROMISSÃO CONSTRUÇÕES LTDA, 
tendo em vista que, a licitante não comprovou através de sua Comprovação de qualificação 
técnica, mediante a apresentação de seus Atestados o atendimento da exigência constante 
do item 6.2.3.3. c.c 6.2.3.3.1. - IV do Edital da Concorrência Pública nº 03/2019; quanto 
ao pedido de inabilitação em face da empresa licitante POLEMICA SERVIÇOS BÁSICOS 
LTDA, a Comissão Municipal de Licitação decidiu pelo não acolhimento, haja vista, que 
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ficou comprovado através de sua Comprovação de qualificação técnica, mediante a 
apresentação de seus Atestados o atendimento da exigência constante dos item 6.2.3.3. c.c 
6.2.3.3.1. - I do Edital da Concorrência Pública nº 03/2019. 
Prosseguindo, a Comissão Municipal de Licitação averiguou, compulsando os autos, os 
pedidos de inabilitação registrados em Ata pelo representante da empresa licitante: 
CONCRETA PROMISSÃO CONSTRUÇÕES LTDA, em face das empresas licitantes: A 
FERNANDEZ CONSTRUÇÕES EIRELI, J. NASSIF ENGENHARIA LTDA e POLEMICA 
SERVIÇOS BÁSICOS LTDA, apontando: “A empresa A Fernandes não atendeu o item 
11.1.2 garantia com prazo de validade de 63 dias, sendo que o edital solicita 03 meses; A 
Empresa J. Nassif e Polemica Saneamento não atendeu o item 6.2.3.3.1 item V, não 
localizado serviço assentamento de meia cana de concreto D maior ou igual 600mm.”. 
A Comissão Municipal de Licitação decidiu pelo acolhimento dos pedidos, haja vista que 
as empresas licitantes: A FERNANDEZ CONSTRUÇÕES EIRELI, apresentou a Carta de 
Fiança de nº 12662/2019-01 constando a data de vencimento em 20/12/2019, sendo de: 
18/10/2019 a 20/12/2019, trazendo o prazo de 63 (sessenta e três) dias, enquanto que 
exige-se: “A garantia para licitar deverá ser feita nas mesmas modalidades e critérios 
previstos no caput e §1º do artigo 56 da Lei 8666/93, com vigência de no mínimo 03 (três) 
meses, contados a partir da data do certame. Caso haja prorrogação da data de abertura 
dos envelopes deverão as empresas participantes observar o prazo de vigência da garantia 
recolhida.”, exigência esta constante do item 11.1. c.c. 11.1.2. do Edital da Concorrência 
Pública nº 03/2019; J. NASSIF ENGENHARIA LTDA, tendo em vista que, a licitante não 
comprovou através de sua Comprovação de qualificação técnica, mediante a 
apresentação de seus Atestados o atendimento da exigência constante do item 6.2.3.3. c.c 
6.2.3.3.1. - V do Edital da Concorrência Pública nº 03/2019 e POLEMICA SERVIÇOS 
BÁSICOS LTDA tendo em vista que, a licitante não comprovou através de sua 
Comprovação de qualificação técnica, mediante a apresentação de seus Atestados o 
atendimento da exigência constante do item 6.2.3.3. c.c 6.2.3.3.1. - V do Edital da 
Concorrência Pública nº 03/2019. 
Por sua vez, a Comissão Municipal de Licitação, analisando os documentos de habilitação 
apresentados, apurou que as empresas licitantes: A FERNANDEZ CONSTRUÇÕES EIRELI 
não comprovou através de sua Comprovação de qualificação técnica, mediante a 
apresentação de seus Atestados o atendimento da exigência constante do item 6.2.3.3. c.c 
6.2.3.3.1. - V do Edital da Concorrência Pública nº 03/2019 e CONCRETA PROMISSÃO 
CONSTRUÇÕES LTDA não comprovou através de sua Comprovação de qualificação 
técnica, mediante a apresentação de seus Atestados o atendimento da exigência constante 
do item 6.2.3.3. c.c 6.2.3.3.1. - V e, também, não comprovou através de sua Comprovação 
de qualificação técnica profissional, mediante a apresentação de seus Atestados o 
atendimento da exigência constante do item 6.2.3.4. c.c 6.2.3.4.1. - IV e V do Edital da 
Concorrência Pública nº 03/2019. 
Ademais, a Comissão Municipal de Licitação, analisando os documentos de habilitação 
apresentados, apurou que a empresa licitante: REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA 
apresentou os documentos de habilitação relacionados nos itens: 6, 6.1.1., 6.2., 6.2.1., 
6.2.1.1., 6.2.1.3., 6.2.2., 6.2.2.1., 6.2.2.2., 6.2.2.3., 6.2.2.3.1., 6.2.2.3.2., 6.2.2.3.3., 6.2.2.4., 
6.2.2.5., 6.2.2.6., 6.2.2., 6.2.3.1., 6.2.3.2., 6.2.3.3., 6.2.3.3.1. - I, II, III, IV e IV, 6.2.3.4., 
6.2.3.4.1. - I, II, III, IV e IV, 6.2.3.4.2., 6.2.3.4.3., 6.2.3.5., 6.2.3.6., 6.2.4., 6.2.4.1., 6.2.4.1.1., 
6.2.4.1.2., 6.2.4.2., 6.2.4.3. e 6.2.4.4., do Edital da Concorrência Pública nº 03/2019. 
Diante do acima apurado, a Comissão Municipal de Licitação, decidiu e julgou 
INABILITADAS a prosseguirem nas demais fases do certame licitatório, as empresas 
licitantes: FAGUNDES & SILVA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP, 
pelo atendimento parcial e não total dos quantitativos mínimos das exigências constantes do 
item 6.2.3.3. c.c 6.2.3.3.1. - II; A FERNANDEZ CONSTRUÇÕES EIRELI, pelo não 
atendimento das exigências constantes dos itens: 6.2.2.3.2., 11.1. c.c. 11.1.2. e 6.2.3.3. c.c 
6.2.3.3.1. - V; CONCRETA PROMISSÃO CONSTRUÇÕES LTDA, pelo não atendimento 
das exigências constantes dos itens: 6.2.3.3. c.c 6.2.3.3.1. - IV e V, 6.2.3.4. c.c 6.2.3.4.1. - 
IV e V; POLEMICA SERVIÇOS BÁSICOS LTDA, pelo não atendimento das exigências 
constantes do item 6.2.3.3. c.c 6.2.3.3.1. - V e J. NASSIF ENGENHARIA LTDA, pelo não 
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atendimento das exigências constantes do item 6.2.3.3. c.c 6.2.3.3.1. – V, todos os itens, 
respectivamente, do Edital da Concorrência Pública nº 03/2019. 
Por outro lado, a Comissão Municipal de Licitação decidiu e julgou HABILITADA a 
prosseguir nas demais fases do certame licitatório, a empresa licitante: REPLAN 
SANEAMENTO E OBRAS LTDA, por ter apresentado os documentos de habilitação 
relacionados nos itens: 6, 6.1.1., 6.2., 6.2.1., 6.2.1.1., 6.2.1.3., 6.2.2., 6.2.2.1., 6.2.2.2., 
6.2.2.3., 6.2.2.3.1., 6.2.2.3.2., 6.2.2.3.3., 6.2.2.4., 6.2.2.5., 6.2.2.6., 6.2.2., 6.2.3.1., 6.2.3.2., 
6.2.3.3., 6.2.3.3.1. - I, II, III, IV e IV, 6.2.3.4., 6.2.3.4.1. - I, II, III, IV e IV, 6.2.3.4.2., 6.2.3.4.3., 
6.2.3.5., 6.2.3.6., 6.2.4., 6.2.4.1., 6.2.4.1.1., 6.2.4.1.2., 6.2.4.2., 6.2.4.3. e 6.2.4.4., do Edital 
da Concorrência Pública nº 03/2019. 
A seguir, nada mais tendo a ser analisado, conferido e julgado pela Comissão Municipal de 
Licitação, seu Presidente ordenou a publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 
na Imprensa Oficial Eletrônica do Município do competente extrato de julgamento da fase de 
habilitação da licitação e a disponibilização da Ata deste Julgamento no site oficial do 
município: www.monteazulpaulista.sp.gov.br, afim de que seja comunicado a presente 
decisão às empresas licitantes, concedendo as mesmas a partir da data da publicação, 
prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do artigo 109, 
inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais nºs: 8.883/94, 
9.032/95, 9.069/95, 9.648/98 e 9.854/99 e ulteriores alterações. 
Por fim, vale deixar registrado em Ata, que caso não haja interposição de recursos, fica 
designada a data do dia 31 de outubro de 2019, às 08:30 horas, para a realização da 
sessão pública de abertura dos Envelopes de nº 02 “Proposta de Preços” apresentado pela 
empresa licitante habilitada: REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA, a ser realizada no 
Setor de Licitação da Prefeitura. A seguir, nada mais tendo a ser esclarecido, o Presidente 
da Comissão Municipal de Licitação, deu por encerrada a presente sessão, do que, para 
constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, segue 
devidamente assinada pelos presentes. Eu, Carlos Eduardo Pereira de Souza, presidente, 
a digitei. Monte Azul Paulista, vinte e dois de outubro do ano de dois mil e dezenove. 
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