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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA 

LICITAÇÃO Nº 043/2020 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

Às nove horas do dia dezoito do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, na cidade de 

Iúna/ES, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, reuniram-se em sessão pública os 

membros da Comissão Permanente de Licitação, incumbidos de julgar o procedimento 

licitatório para Contratação de empresa para execução da obra de reforma do Ginásio 

Poliesportivo “Prefeito Romeu Rios” - (1ª Etapa) – Contrato de Repasse nº 874285/2018  

- Ministério do Esporte / Caixa Econômica Federal. Apresentaram seus envelopes de 

Habilitação e Proposta de Preços as empresas: MMC CONSTRUÇÕES EIRELI, representada 

pelo Srº Rodrigo de Oliveira, L. M. CONSTRUTORA LTDA e TREZE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, sem representantes presentes. A fim de proceder à abertura dos 

envelopes contendo a documentação exigida, a Comissão de Licitação deu início ao 

Julgamento da HABILITAÇÃO das licitantes participantes. Franquearam-se aos presentes, os 

envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços a fim de verificar se os mesmos estavam 

devidamente lacrados, os quais foram assinados pelos presentes. Após abertos os envelopes 

de habilitação, os documentos foram repassados aos presentes para análise. Após conclusão 

das análises, a Presidente da Comissão deu a palavras aos presentes para manifestações e 

questionamentos: O representante da empresa MMC CONSTRUÇÕES EIRELI levantou 

alguns questionamentos, como segue: 

• Falta do CRC (Certificado de Registro Cadastral) da empresa  L. M. CONSTRUTORA 

LTDA. 

• Documento de identificação do administrador da empresa L. M. CONSTRUTORA 

LTDA sem autenticação. 

• Declaração de conhecimento das condições e local da obra apresentada pela empresa 

TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA com identificação de outra licitação (TP 

044/2018). 

Quanto aos questionamentos, foi consultado à Procuradoria Geral do Município a qual nos 

orientou, verbalmente, a proceder da seguinte maneira: Desclassificar a empresa L. M. 

CONSTRUTORA LTDA, por não apresentar o CRC (Certificado de Registro Cadastral) exigido 

no item 5.1, I e pela não autenticação do documento de identificação do administrador da 

empresa, exigido no item 1.4 do edital. Quanto a declaração de conhecimento das condições 

e local da obra apresentada pela empresa TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA com 

identificação de outra licitação (TP 044/2018), trata-se de um erro de digitação a qual poderá 
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ser confirmada através de uma diligência, por e-mail, solicitando a empresa a confirmação do 

teor da declaração para esta referida licitação. Sanados os questionamentos a decisão foi: 

empresas habilitadas: MMC CONSTRUÇÕES EIRELI e TREZE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA. Empresa inabilitada: L. M. CONSTRUTORA LTDA. Abre-se o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso por parte das licitantes e ainda, 

para a empresa TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA a confirmação da declaração 

de conhecimento das condições e local da obra. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi 

encerrada às 10h e 40min. e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por 

todos os presentes. 

 

 

 

 
 

Edinéia da Costa Fernandes 
Presidente da CPL em exercício 

 
 

Marcos Antônio Ramos 
Membro da CPL 

 
 
 
 

Elzimar Moura Dias 
Membro da CPL 

 
 
 
 

Rodrigo de Oliveira  
MMC CONSTRUÇÕES EIRELI  
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