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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE, DE 

LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MATO 

GROSSO 

 

 

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS 013/2021 

APONTAMENTOS HABILITAÇÃO 

ATA DE CESSÃO PUBLICA DE CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 776/2021 

 

 

 PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI EPP, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nº 28.846.888/0001-05, 

com sede na Rua A, Sala 02, 3.390, Distrito Industrial II, no município de Primavera do Leste 

– MT, CEP. 78.850-000 neste ato representado por seu representante infra-assinado, vem 

fazer os apontamentos em face da documentação de HABILITAÇÃO apresentada no 

PROCESSO LICITATÓRIO DA TOMADA DE PREÇOS 13/2021, das empresas, abaixo 

assinadas: em conformidade com que seguem abaixo.  

 

1. MSR ENGENHARIA EIRELI EPP 

2. VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI 

3. UNS CONSTRUÇÕES REFORMA E ALVENARIAS EIRELI 

4. MEDEIROS ENGENHARIA E ASSESSORIA 

5. SUPREMA TERRAPLANAGEM EIRELI 

 

 

MSR ENGENHARIA EIRELI EPP 

 

A licitante não atendeu as exigências do edital quanto aos itens abaixo 

descritos: 
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Página 19 do edital 

 

Ocorre que a documentação comprobatória da boa situação financeira da 

empresa, encontra-se com as seguintes divergências. 

 

A empresa possui, conforme demonstrações da mesma um resultado para o 

período de 01/01/2020 a 31/01/2020 de R$1.074.226,34, no entanto a mesma apresenta em 

seu Balanço Patrimonial, “pasmem” aplicações financeiras com resultado negativo, 

 

Não apresentou nem provisionou no resultado do exercício o pagamento de 

impostos como Contribuição Social e Imposto de Renda, tendo em vista que a empresa 

apresentou lucro no período. Observamos nitidamente que ocorre um erro contábil, no 

balanço patrimonial apresentado.  

 

Vimos aqui que a documentação apresentada não reflete a boa situação 

econômico-financeira da empresa, não podendo assim ser utilizado para atingir o objetivo do 

item 10.4.3 do edital. 

 

Ressalta que a apresentação do último balanço patrimonial tem por 

finalidade, verificar a atual situação financeira da licitante, de modo a comprovar que poderá 

prestar integralmente os serviços licitados, além de ser fonte observadora para a 

verificação se a empresa, realmente se enquadra como beneficiária do que diz 

respeito à Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI 

 

A licitante não atendeu as exigências do edital quanto aos itens abaixo 

descritos:  
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Certidão Simplificada vencida, tendo como data de emissão a data de 09 de 

junho de 2021, sendo a validade da mesma para o período de 30 dias estando ela válida até 

a data de 09 de julho de 2021, dias antes da abertura do presente certame. 

 

Neste caso requer que seja tomada as medidas cabíveis conforme verificado 

em ata do certame licitatório analisado pela presente casa e membros da comissão de 

licitação em caso idêntico ocorrido na Concorrência pública de número 06/2019, processo 

1458, conforme abaixo,  
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Requer que não seja concedido a empresa VITURINO, os benefícios 

solicitados pela mesma no que tange a Lei de tratamento diferenciado concedido as 

empresas com base nos artigos 42 a 49 e seguintes da Lei Complementar n. º 123/2006. 

Conforme decisão já tomada por esta comissão de licitação. 

 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

A empresa apresentou o comprovante de Inscrição estadual vencida, com 

sua validade datada em 30/08/2020, data bem anterior ao presente certame, não atendendo 

as exigências do edital em seu item 10.4.2 “alínea b”, conforme abaixo; 

 

 

 

RELATIVOS à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

A licitante não atende ao solicitado no 1° adendo modificador, anexo ao 

presente edital, tendo em vista que a mesma apresenta atestado de capacidade técnica com 
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as quantidades inferiores para o item 2 do referido adendo, tendo comprovado a execução 

de 120m, de fornecimento e assentamento de tubos de concreto para redes coletoras de 

aguas pluviais, onde a solicitação é de no mínimo 950m de execução conforme abaixo; 

 

 

 

Entende-se que na referida solicitação trata-se da capacidade técnica 

operacional, da empresa Licitante e não da capacidade técnica dos profissionais a ela 

vinculados e detentores de atestados de capacidade técnica obtidas por demais empresas. 
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MEDEIROS ENGENHARIA E ASSESSORIA 

 

A licitante não atendeu as exigências do edital quanto aos itens abaixo 

descritos:  

Certidão Simplificada vencida, tendo como data de emissão a data de 09 de 

junho de 2021, sendo a validade da mesma para o período de 30 dias estando ela válida até 

a data de 09 de julho de 2021, dias antes da abertura do presente certame. 

 

Requer que seja tomada as medidas/sansões, requeridas a empresa 

VITURINO, pelos fatos aqui já expostos. 

 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

A licitante apresentou as comprovações solicitadas nos itens 10.4.2.1 alíneas 

a e b, vencidas, sendo “alínea b” com emissão em 14/08/2020 e “alínea a”, 10/06/2021, 

datas anteriores ao presente certame. 

 

RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A empresa licitante apresenta restrição acerca da execução de redes de 

coleta de esgoto conforme certidão de Registro de Pessoa Jurídica apresentada pela 

mesma, o que de fato é surpreendente, levando se em consideração que tais serviços são 

de complexidade inferior a solicitada no escopo dos serviços hora licitados, deixando claro 

que a mesma não possui capacidade técnica – operacional/profissional para a execução do 

objeto do presente certame. 

 

Os atestados de capacidade técnica da licitante trata-se da capacitação para 

a execução de redes de abastecimento de água pluvial, não atendendo assim ao objeto do 

presente certame, que trata-se de redes de drenagem de aguas pluviais, ou seja manilhas 

de concreto e não canos de PVC. 

 

Requer a INABILITAÇÃO, da licitante pelos motivos aqui expostos. 

 

 

UNS CONSTRUÇÕES REFORMA E ALVENARIAS EIRELI 
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A licitante não atendeu as exigências do edital quanto aos itens abaixo 

descritos: 

A documentação de identificação dos profissionais “representantes da 

empresa, responsável técnico, e proprietário administrador, apresentam-se vencidas. “Por 

incrível que pareça”, a mesma apresenta declaração de cumprimento dos requisitos legais 

da habilitação e que não há nada que há impeça de licitar com a administração pública 

conforme abaixo: 

 

 

Levando em consideração se tratando de empresa requerente dos benefícios 

da Lei Complementar n. º 123/2006, a mesma deixa de atender o que se pede no edital do 

presente certame, relacionadas a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, 

não indicando na mesma a relação de documentação vencida. 

 

Requer que seja aplicada as sanções conforme orienta o Acórdão do TCU nº 

754/2015 – Plenário, a Administração Pública está obrigada a autuar processo 

administrativo para apuração de falta e aplicação de sanções contra todas as empresas que 

pratiquem os atos tipificados no art. 7º. Da Lei 10.520/2002 
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A empresa licitante não apresentou a segunda página 2 da certidão 

simplificada, não estando a mesma apta a ser enquadrada como beneficiaria Lei 

Complementar n. º 123/2006. 

 

 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

A licitante apresenta certidão de FGTS, com o nome antigo da mesma, e não 

o nome atual, estando a mesma irregular e com o cadastro desatualizado junto à instituição, 

Caixa Econômica Federal, contrariando o que se exige no edital do presente certame. 

 

RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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A licitante não apresentou a segunda página da certidão de registro e 

quitação de pessoa jurídica na instituição profissional competente CREA, para demonstrar 

maior clareza na análise de sua documentação. 

 

Em consulta a entidade profissional competente, tem-se a certidão de pessoa 

jurídica indicando que a referida licitante não está cadastrada no conselho, não estando 

assim apta a licitar com a administração pública, conforme certidão 264009 abaixo exposta. 

 

 

 

 

Assim como a licitante VITURINO, a presente empresa deixou de atender ao 

edital, no item 10.4.4.1 “alínea c”, no item 2 do 1ª adendo modificador, estando a mesma 

inapta para a execução do objeto do presente certame. 
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Entende-se que na referida solicitação trata-se da capacidade técnica 

operacional, da empresa Licitante e não da capacidade técnica dos profissionais a ela 

vinculados e detentores de atestados de capacidade técnica obtidas por demais empresas 

ou por si só. 

 

Requer a inabilitação da licitante no presente certame pelos motivos aqui 

expostos. 

 

SUPREMA TERRAPLANAGEM EIRELI 

 

A licitante não atendeu as exigências do edital quanto aos itens abaixo 

descritos: 

 

Assim como a empresa UNS a empresa não apresentou a segunda página 2 

da certidão simplificada, não estando a mesma apta a ser enquadrada como beneficiaria Lei 

Complementar n. º 123/2006. 

 

Requer que seja aplicada as mesmas sanções solicitadas no presente para a 

empresa VITURINO, nos moldes das decisões tomadas por esta comissão em certames 

anteriores. 

 

A documentação de identificação do proprietário administrador, apresentam-se 

vencidas, com data de 03/04/2021, “Por incrível que pareça”, a mesma apresenta 

declaração de cumprimento dos requisitos legais da habilitação e que não há nada que há 

impeça de licitar com a administração pública, conforme declaração abaixo; 
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Requer que sejam tomadas as medidas já solicitadas no presente para a 

empresa UNS. 

 

RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A licitante não apresentou a segunda página da certidão de registro e 

quitação de pessoa jurídica na instituição profissional competente CREA, para demonstrar 

maior clareza na análise de sua documentação. 

 

A licitante apresenta atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa, 

JB Construtora Eireli, assinado por sua administradora e responsável técnica, engenheira 

civil, Srª Barbara Fergutz, relacionados a execução de serviços no Bairro Tuiuiú, no 

município de Primavera do Leste – MT, tendo a mesma executado a totalidade dos serviços 

hora apresentados no atestado de capacidade técnica, conforme abaixo; 
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Trata-se de obra relacionada a CONCORRÊNCIA PUBLICA 006/2019, 

processo administrativo 1458/2019, onde sagrou-se vencedora a empresa JB Construtora 

Eireli, pois bem, vejamos o que diz o edital da referência concorrência pública, bem como o 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, da obra; 

 

É inadmissível que diante de tal “FATO”, esta comissão de licitação reconheça 

e corrobore com tal situação, e, não obstante, tome espera-se que seja tomada as medidas 

cabíveis conforme menciona as penalidades relacionadas ao próprio contrato em sua 

clausula 11 e suas alíneas, posteriores para ambas as empresas conforme abaixo; 
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Fica claro que os atestados de capacidade técnica fornecidos pela empresa JB, 

para a presente licitante, não devam ser considerados por esta comissão para a análise da 

documentação de habilitação da licitante devendo os mesmos serem desconsiderados. 

 

Vale ressaltar que a empresa JB, atesta que a empresa SUPREMA, executou a 

totalidade da drenagem da obra, “ATENTEM-SE”, a obra em questão não está finalizada 

em sua totalidade, finalizada para os itens hora atestados. 

 

Uma vez que desconsiderados os atestados de capacidade técnica fornecidos 

pela empresa JB, a licitante hora analisada, verifica-se que a empresa apresenta atestado 

de capacidade técnica de profissional não incluso no seu quadro de responsáveis técnicos 

perante a instituição profissional competente – CREA, e sem a devida comprovação de 

vinculo do mesmo com a empresa, nos moldes do item 17.3, do que exige o edital, o que se 

verifica na documentação da licitante, é uma declaração de promessa de contratação de 

profissional, caso a licitante venha a se sagrar vencedora do presente certame. 

 

O Atestado de capacidade técnica do profissional com promessa de 

contratação futura, caso a licitante se sagre vencedora do referido certame, não está munido 

de sua devida CAT – Certidão de Acervo Técnico, o que contraria o exigido no edital em seu 

item 10.4.4.1 alínea d.1 conforme abaixo: 
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Não obstante o referido atestado apresentado, não atende ao quantitativo 

almejado em edital no seu 1° adendo modificador, não devendo o mesmo ser considerado 

na análise. 

 

Conclui-se que a licitante hora mencionada, não está munida de qualificação 

técnica operacional e profissional para a execução do objeto do presente certame. 

 

Requer que a licitante seja DESABILITADA, e não passe para a próxima fase 

da presente licitação. 

 

Requer ainda que sejam apurados os fatos aqui expostos para a presente 

comissão de licitação e que as medidas indicadas no contrato realizado entre a 

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE e a empresa JB CONSTRUTORA EIRELI, 

sejam averiguadas e que as punições sejam feitas. 

 

Diante das razões apresentadas, no sentido de que as empresas sejam declaradas 

inabilitadas no certame em razão da não observação do exigido em edital, deixando 

as mesmas inaptas para passar para a próxima fase do certame de HABILITAÇÃO. 

 

Termos em que, pede e aguarda deferimento. 

 

Primavera do Leste - MT, 16 de julho de 2021. 

 

 

PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI 

DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES 

Representante Legal  
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