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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

GABINETE DO PREFEITO 
ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - III

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021
(Processo Administrativo n° 941/2021)
Às nove horas do dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte
dois, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
situada na Avenida Luiz Gonzaga, 800, Centro, Ipanguaçu-RN,
reuniu-se a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, designada
pela Portaria nº 118 – GC de 22 de fevereiro de 2021,
composta pela Presidente a Senhora Manuella Simone dos
Santos Oliveira – Matrícula 1080 e pelos Membros, o Senhor
Francisco Rayron Ribeiro Barreto, matrícula: 5103 e a Senhora
Gicely Assunção de Oliveira, matrícula nº 2559, em
substituição ao Sr. Francisco Eduardo Signo de Siqueira,
matrícula nº 1044, em gozo de férias, para a continuidade dos
trabalhos com objetivo de analisar e julgar os documentos de
Habilitação das empresas participantes apresentados na
Concorrência Pública nº 004/2021, que tem como objeto a
contratação de empresa especializada para execução dos
serviços de gestão e manutenção preventiva e corretiva do
sistema de abastecimento de água no município de
Ipanguaçu/RN. Dando seguimento à reunião interna, a
Comissão Permanente de Licitações passou a analisar os
demais documentos de habilitação apresentados pelos
licitantes, bem como as recomendações sugeridas pela
Assessoria de Engenharia do município de Ipanguaçu, onde
constatamos que a empresa CONSTRUTORA PTS EIRELI
ME – CNPJ: 12.161.390/0001-60, deixou de atender o item
8.1.3.b) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL
DO EDITAL, não tendo apresentado o acervo técnico
adequado conforme parecer técnico do setor de Engenharia
desta municipalidade, tendo esta Comissão Permanente de
Licitações seguido o mesmo entendimento. Foi verificado
ainda, que a referida empresa apresentou o disposto no item
8.1.4.e) na DECLARAÇÃO QUANTO AS CONDIÇÕES E
LOCAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, em razão da
mesma informar que possui plenas condições para execução
dos serviços, ratificando quanto ao conhecimento integral do
objeto da licitação. A Comissão Permanente de Licitações
servindo-se para tanto do princípio do formalismo moderado
que “prescreve formas simples e suficientes para propiciar
adequado grau de certeza” (Acordão nº 357/2015 –
Plenário/TCU), entende como suprida tal exigência no
instrumento convocatório. A empresa A D
EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ:
23.466.869/0001-21 deixou de atender o item 8.1.3.b)
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL DO EDITAL,
não tendo apresentado o acervo técnico adequado conforme
parecer técnico do setor de Engenharia desta municipalidade,
tendo esta Comissão Permanente de Licitações seguido o
mesmo entendimento. De acordo com o edital em seu item
7.2.11., foram realizadas consultas das certidões aos “sites” dos
órgãos emissores para fins de verificação das
autenticidades/validades das mesmas. Diante das
inconsistências encontradas, faz-se necessário a promoção de
diligências, conforme disposto no art. 43, § 3º, da Lei nº
8.666/93 para fins de esclarecimentos. Desta forma, buscando
dar cumprimento às disposições edilícias, enviamos e-mail para
a empresa A W ENGENHARIA LTDA– CNPJ:
29.367.793/0001-63 solicitando a demonstração de
autenticidade das seguintes certidões: Certidão Positiva Com
Efeitos de Negativas de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de
Débitos para com a Fazenda Municipal apresentadas no
certame com prazo de envio até as treze horas do dia dois de
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maio de dois mil e vinte e dois. Em seguida, enviamos e-mail
para a empresa RENASCENCA EMPREENDIMENTOS
EIRELI – EPP – CNPJ: 08.487.196/0001-00 para que a mesma
demonstrasse o registro do Balanço Patrimonial junto a Junta
Comercial do Rio Grande Norte – JUCERN apresentado no
certame, com prazo de envio até as treze horas do dia dois de
maio de dois mil e vinte e dois. Foi verificado ainda, que a
empresa RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI –
EPP – CNPJ: 08.487.196/0001-00, apresentou o disposto no
item 8.1.4.e) na DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO
EDITAL DE ACORDO COM SUAS CONDIÇÕES, em razão
da mesma informar que tem conhecimentos de todas as
informações e condições estabelecidas no presente edital,
inclusive concordando com todos os itens. A Comissão
Permanente de Licitações servindo-se para tanto do princípio
do formalismo moderado que “prescreve formas simples e
suficientes para propiciar adequado grau de certeza” (Acordão
nº 357/2015 – Plenário/TCU), entende como suprida tal
exigência no instrumento convocatório. A empresa
CONSTRUTORA ALVES E AQUINO LTDA – CNPJ:
16.882.115/0001-97, deixou de atender o item 8.1.3.b) DA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL DO EDITAL,
não tendo apresentado o acervo técnico adequado conforme
parecer técnico do setor de Engenharia desta municipalidade,
tendo esta Comissão Permanente de Licitações seguido o
mesmo entendimento. Ainda com relação a empresa
CONSTRUTORA ALVES E AQUINO LTDA – CNPJ:
16.882.115/0001-97, diligenciamos através de envio de e-mail
para que a mesma demonstrasse o registro do Balanço
Patrimonial junto a Junta Comercial do Rio Grande Norte –
JUCERN apresentado no certame, com prazo de envio até as
treze horas do dia dois de maio de dois mil e vinte e dois. A
empresa F A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – CNPJ:
24.839.909/0001-04 atendeu integralmente as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório. A Presidente da
Comissão Permanente de Licitações juntamente com seus
membros, em razão da necessidade de aguardar o cumprimento
das diligências, suspenderam a sessão e marcaram a sua
continuidade para o dia QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E
VINTE E DOIS, AS NOVE HORAS. Nada mais havendo a
tratar foi encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata
que vai assinada pela Presidente e demais Membros da
Comissão Permanente de Licitação.
 
Ipanguaçu/RN, em 29 de abril de 2022.
 
MANUELLA SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA –
Presidente
 
GICELY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA –
Membro
 
 
FRANCISCO RAYRON RIBEIRO BARRETO –
Membro
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