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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO 

Tomada de Preços nº 011/2020 

 
Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte, ás 08 horas e 30 minutos, no auditório de 
Licitações situada na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Rua Maringá, 444, Centro, 
reuniu-se da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº 038/20 de 17 
de janeiro de 2020, para dar inicio à Sessão de ABERTURA DOS ENVELOPES CONTEN-
DO D̈OCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO das empresas participantes da Tomada de Preços 
supracitada, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE ENGENHARIA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, VISANDO A RE-
FORMA EM ALVENARIA NO GINÁSIO DE ESPORTES PIANÃO, COM A CONSTRUÇÃO DE 
DOIS BANHEIROS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (PCD), SENDO UM MASCULINO 
E UM FEMININO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA ACESSÍVEL, E A IM-
PLANTAÇÃO DE POSTES E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ORNAMEN-
TAL E ESPORTIVA DO GINÁSIO PIANÃO, EM PRIMAVERA DO LESTE - MT, FORNECENDO 
OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E TUDO QUE SE FIZER 
NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETO, 
MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS, objeto da Tomada de Preços nº 
011/2020 Processo nº 802/2020 tipo Menor Preço Global mediante o regime de empreitada 
por preço unitário, com a presença dos integrantes da Comissão Permanente de Licitações que 
ao final assinam.  
Em ato de abertura, o Presidente da Comissão declarou aberta a sessão e procedeu com a 
pesquisa junto aos sites do CNJ e do CEIS a fim de cumprir com o disposto no item 13.7. do 
instrumento convocatório, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 
das licitantes.  
Constatada a regularidade de todos os participantes perante os cadastros do CNJ e o CEIS, 
procedeu-se à abertura dos envelopes das licitantes abaixo qualificadas: 
 

 
1. LASER ILUMINAÇÃO EIRELI – EPP -  CNPJ 26.915.209/0001-79 
2. MEDEIROS ENGENHARIA EIRELI – EPP – CNPJ 27.406.174/0001-05 

 
A CPL decidiu por fazer a abertura dos envelopes de habilitação perante os presentes acima 

qualificados a fim de que os mesmos pudessem acompanhar tal ato e conferir a documentação 

apresentada por todos os participantes. Às nove horas e cinquenta minutos da manhã, termi-

nou a conferência por parte dos presentes, decidiu-se por colher os apontamentos dos presen-

tes e proceder com a publicação da decisão quanto à documentação de habilitação dos partici-

pantes em momento posterior, o qual será feito pela Comissão em ata reservada e publicada 

no site desta Prefeitura Municipal a fim de cientificar a todos os participantes, bem como a abrir 

o prazo recursal, conforme prevê a legislação. 

 

A empresa Medeiros Engenharia Eireli – Epp – Cnpj 27.406.174/0001-05 , Neste ato sem re-

presentante legal da empresa, o qual apenas entregou os documentos com habilitação e pro-

posta para participar do certame.  

 

O Sr. Valberto Costa da Silva CPF: 181.267.314-00, Neste ato representante legal da empresa 

Laser Iluminação Eireli - EPP, fez os seguintes apontamentos: QUE a empresa MEDEIROS 

LASER ILUMINAÇÃO EIRELI – EPP -  CNPJ 26.915.209/0001-79,  

 

• Não apresentou requerimento declaração de EPP/ME. Item 8.1.1 do edital. 
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• Copia de cédula de identidade está autenticada cópia da cópia. 

 

No edital 10.4.4.1. A prova da Qualificação Técnica será feita mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

“a) Registro/Certidão de inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
– CREA ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas 
no Projeto Básico/Memorial Descritivo, em plena validade;” 

• A empresa não apresenta na certidão do CREA profissional técnico habilitado na área 

de engenharia elétrica, pois o objeto do certame trata-se de construção civil e elétrica. 

 
“b) Atestado de capacidade técnica de comprovação de que a licitante tenha executado 
obra em grau de complexidade igual ou superior ao licitado, através de certidão e/ou 
atestado, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado;” 
 

• Não apresentou atestado técnico de capacidade técnica de que a empresa possui ca-

pacidade técnica operacional com relação a obras de engenharia elétrica (iluminações 

em geral). 

 

d.1) Apresentar atestado (s) de Qualificação técnica, fornecido por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, para o técnico responsável devidamente registrado na entida-
de profissional competente, devidamente acompanhado da respectiva Certidão de Acer-
vo Técnico – CAT, de obras ou serviços executados, que comprove a execução de obra 
em grau de complexidade igual ou superior ao licitado; 

 

• A empresa descumpriu item edital 10.4.4.1. sub item d.1) 

 

Em seguida foi a sessão suspensa pelo Sr. Presidente, informando que quando for proferida a 

decisão por esta Comissão, a mesma será publicada no site www.primaveradoleste.mt.gov.br 

na aba “Editais e Licitações”, e será encaminhado também via e-mail a todos os participantes.  

 

Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela 

Comissão e pelos licitantes presentes 

 

 

 

 

Adriano Conceição de Paula 

Membro da CPL 

 

 

 

Silvia Aparecida Antunes de Oliveira 

Membro da CPL 

 

 

Jaqueline Oliveira da silva 

Membro da CPL 
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Wender Lina de Souza 

Membro da CPL 

 

 

 

Laser Iluminação Eireli – Epp 
Licitante 

 
 

Medeiros Engenharia Eireli – Epp 
Licitante 
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