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ATA DA SESSÃO CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021-PMSN

Ao(s) dez dia(s) do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, na sede do Poder 
Executivo do Município de Santarém Novo, Estado do Pará, situada na cidade do mesmo nome, na 
Rua Frei Daniel Samarate, n°128 (complexo Administrativo), Centro - CEP 68.720-000, reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, nomeada pela 
Portaria n° 002/2021-GAB/PMSN, composta pelos seguintes membros: THAYLO PIRES DO 
NASCIMENTO Presidente, MARCELA DE ARAÚJO SOUZA Secretária e FELIPE GABRIEL 
CORRÊA BARROS Suplente, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente a Tomada de 
Preços n° 001/2021-PMSN, Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é Obtenção de proposta mais 
vantajosa para a administração, relativa a contratação de pessoa jurídica para execução 
indireta, por meio de empreitada global de mão de obra, materiais, equipamentos e 
ferramental necessários para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO, conforme projetos, memoriais descritivos 
e planilhas orçamentárias, neste município, contidas no Edital e Anexos da respectiva Tomada 
de Preços, devidamente publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário 
Oficial do Município, Jornal Amazônia e Quadro de Avisos da Prefeitura, no dia 26 de Janeiro de 
2021, tudo conforme Edital e demais exigências da Lei Federal no. 8.666/93 e alterações 
posteriores. Antes de abrir a sessão a presidente apresentou para todo o Sr. Felipe Gabriel Corrêa 
Barros, suplente da atual comissão, que lhe ajudaria a conduzir a sessão juntamente com os 
membros da comissão. Aberta a sessão pelo Presidente da Comissão, conforme definido no edital, 
foi constatada a presença de 06 (seis) empresas, todas apresentaram os documentos referentes ao 
credenciamento do certame. Todos os presentes assinaram a lista de presença. Em seguida o 
presidente e a comissão, iniciou a análise das documentações de credenciamentos apresentadas, e 
passou para vistas de todos os presentes, após os presentes analisarem e rubricarem, o Presidente 
Perguntou aos presentes se tinham algum questionamento sobre os documentos avaliados, o 
representante da empresa MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI, se pronunciou com os 
seguintes questionamentos: 1-sobre a ausência de CNAE da Empresa SANTA BARBARA 
SERVIÇOS ELETRICOS & EDIFICAÇÕES LTDA, para o objeto em epígrafe do certame, 2-As 
autenticidades dos documentos da TREZE EMPREENDIMENTOS &CONSTRUÇÕES EIRELI, as 
quais estavam executadas dia 09/02/2021 descumprindo o item 6.4.1 do edital, bem como a 
ausência da apresentação do Enquadramento, o contrato social apresentado em cópias simples e o 
descumprimento do item 6.9 do edital que diz respeito a numeração e organização da apresentação 
de documentos, 3- As autenticidades dos documentos da IMPERCON EIRELI, as quais estavam 
executadas dia 09/02/2021 descumprindo o item 6.4.1 do edital, o descumprimento do item 6.9 do 
edital que diz respeito a numeração e organização da apresentação de documentos, 4- As 
autenticidades dos documentos da ENGEARTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, as quais 
estavam executadas dia 09/02/2021 descumprindo o item 6.4.1 do edital, e a ausência de 
apresentação da carta de credenciamento exigida no item 6.2.1-B, finalizando assim suas alegações, 
passada a palavra ao presidente ele se pronunciou em resposta as alegação enumeradas acima: 1 - 
após verificação na documentão apresentada em relação a duvida sobre o CNAE da empresa 
SANTA BARBARA SERVIÇOS ELETRICOS & EDIFICAÇÕES LTDA, verificou-se que a 
mesma tinha o CNAE 41.20-4-00 construção e edificação, pertinente ao objeto desta licitação, em 
resposta ao 2- sobre as autenticações das documentações em desconformidade com o itern 6.4.1 das 
empresas 2-TREZE EMPREENDIMENTOS &CONSTRUÇÕES EIRELI, 4-ENGEARTE 
ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI e 3-IMPERCON EIRELI o presidente esclarecèy que a 
exigência edilícia é somente para autenticações efetivadas pela CPL, quaisquer outra autenticação
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por cartório de direito poderia ser feita sem nenhum problema, já sobre a ausência de apresentação 
do enquadramento da empresa, o presidente respondeu que havia verificado que o mesmo 
enquadramento da empresa estava disposto no corpo do contrato social, estando assim em 
conformidade com a regra edilícia , já sobre a apresentação do o contrato social apresentado em 
cópias simples, o presidente respondeu que o mesmo tinha sido emitido a certidão de inteiro teor no 
REGIN, e seria considerado como original por ter código de autenticação on-line de fácil acesso, e 
pra finalizar no que diz respeito a apresentação das documentações das empresas 1- SANTA 
BARBARA SERVIÇOS ELETRICOS & EDIFICAÇÕES LTDA, 2- TREZE 
EMPREENDIMENTOS &CONSTRUÇÕES EIRELI, 3- IMPERCON EIRELI e 4- ENGEARTE 
ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, o presidente responde que o entendimento do 
representante estava equivocado quanto ao entendimento do item 6.9 do edital, ao qual não obriga 
os licitantes a numerar e grampear os documentos, se trata de uma opção para melhor entendimento 
e organização documental e que o texto é claro quando diz PREFERENCIALMENTE nas 
condições estabelecidas. Quanto a alegação contra a empresa ENGEARTE ENGENHARIA E 
SERVIÇOS EIRELI sobre a não apresentação da carta de credenciamento exigida no item 6.2.1-B, 
o presidente respondeu que por se tratar de o próprio proprietário da empresa estar se auto 
representando-o não se faria necessária. Respondido assim todos os questionamentos da empresa 
MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI, passando então para o pronunciamento da análise 
do presidente e sua comissão, onde explanou em auto e bom tom sua decisão, que após análise das 
documentações apresentadas pelos interessados, onde se posicionou pelo 
DESCREDENCIAMENTO das empresas SANTA BARBARA SERVIÇOS ELETRICOS & 
EDIFICAÇÕES LTDA e TREZE EMPREENDIMENTOS &CONSTRUÇÕES EIRELI, pelo 
descumprimento de regra edilícia exigida no item 6.2.1 - A. (procuração), as duas interessadas 
somente apresentaram uma carta de credenciamento exigida no item 6.2.1 - B que em sua 
observação descrita em edital é clara: Obs. Este documento não exime a apresentação do item 
(6.2.1-A) Caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar os 
documentos oficiais de transferência de poderes a terceiros, a falta de qualquer uma das 
assinaturas invalida o documento para os fins desse procedimento licitatório. O presidente ainda 
esclareceu que ele não poderia se credenciar sem a apresentação dos documentos solicitados nesta 
fase do respeitando assim o princípio constitucional da ISONOMIA e estabelecendo igualitáriedade 
na competição conforme previsto no art. 5o, "caput", da Constituição Federal. A Presidente 
comunicou ao interessado que poderia acompanhar todas as fases do certame como espectador o 
mesmo optou por acompanhar o certame até desfecho do certame. O representante da empresa 
TREZE EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI após a decisão do presidente saiu da 
sala levando todos os seus envelopes e o representante da empresa SANTA BARBARA 
SERVIÇOS ELETRICOS & EDIFICAÇÕES LTDA optou por assistir a sessão como espectador e 
manter seus envelopes. Ato continuo a presidente recebeu o CREDENCIAMENTO das empresas 
restante conforme descritas: A empresa ENGEARTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ n° 24.435.164/0001-00, com sede na Passagem Principal N° 105, Bairro Umarizal, 
CEP 66.055-480, Belém-PA, neste ato representado pelo seu sócio proprietário FRANCO DANNY 
SOUZA LIMA, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, portador da CNH de n° 02798080957 
DETRAN/PA, e do CPF n° 782.948.352-34, residente e domiciliado na Alameda das Camélias, 
Conj. Parklandia, Quadra L, n°06, Bairro Parque verde, CEP 66.633-130, Belém-PA, a Empresa 
ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA, inscrita no CNPJ n° 35.967.776/0001-60, com sede na 
Av. 27 de Dezembro, s/n, Bairro Centro, CEP 68.618-000, Nova Esperança do Piriá-PA, neste ato 
representado pelo seu sócio proprietário ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA, brasileiro. 
Solteiro, Empresário, portador da CNH de n°00197473184 DETRAN/PA, e do \CPF n° 
588.575.162-53, residente e domiciliado na Av. João Paulo, n°00. Bairro Centro, CEP 68.o\l 8-000, 
Nova Esperança do Piriá-PA, a Empresa IMPERCON EIRELI, inscrita no CNRJ rí° 
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04.356.184/0001-88, com sede na Passagem São Pedro, n°02, sala 02, Bairro Coqueiro, CEP 
67.113-320, Ananindeua-PA, neste ato representado pelo seu Procurador MICHEL PIRÁ 
PEDROSA, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, portador da CNH de n°04317916463 
DETRAN/PA, e do CPF n° 876.268.452-34, residente e domiciliado na Passagem Sinão, n°682, 
Bairro Castanheira, CEP 66.645-420, Belém-PA. a Empresa MARQUES CONSTRUÇÕES 
EMPAC EIRELI, inscrita no CNPJ n° 25.183.593/0001-08, com sede na Av. Presidente 
Washington Luís, n°34, Bairro Gasolina, CEP 68.650-000, Capitão Poço - PA, neste ato 
representado pelo seu sócio proprietário ERONILDO MARQUES DA SILVA, brasileiro, 
Solteiro, Engenheiro Civil, portador da CNH de n°06329732689 DETRAN/PA, e do CPF n° 
670.484.182-49, residente e domiciliado na Av. Presidente Washington Luís, n°34, Bairro Gasolina, 
CEP 68.650-000, Capitão Poço - PA, Estando todos os seus documentos apresentados como 
credenciais de acordo com o instrumento convocatório, estando a partir deste momento declarada 
CREDENCIADA. Dando seguimento à sessão, a Presidente solicitou aos presentes que assinassem 
a lista de presença. Ato continuo o presidente solicitou o envelope de Habilitação e Propostas das 
empresas presentes por se tratar de cumprir com os requisitos formais ficando de posse com os 
documentos de habilitação e Propostas das empresas ENGEARTE ENGENHARIA E 
SERVIÇOS EIRELI, IMPERCON EIRELI, MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI 
e da empresa descredenciada SANTA BARBARA SERVIÇOS ELETRICOS & 
EDIFICAÇÕES LTDA. Ato continuo a empresa Credenciada ANTONIO EDNALDO AGUIAR 
SOUSA, não estava de posse de seu envelope de Proposta, alegando não ter finalizado o mesmo, O 
presidente então anunciou que sem o envelope de proposta a licitante estaria fora das exigências 
edilícias. Ato seguinte o Representante da empresa ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA 
resolveu retirar seu envelope de habilitação da juntada e se evadiu da sala sem dar satisfações. Após 
instalados os trabalhos com a abertura dos envelopes, foram examinados para verificação do lacre, 
posteriormente conferidos, rubricados e aberto os envelopes de documentos, conforme instrumento 
convocatório. Dando prosseguimento a sessão, abertos os envelopes iniciou-se a fase de análise das 
documentações de habilitação apresentadas, o presidente então passou para apreciação dos licitantes 
credenciados ao qual fizeram as seguintes alegações: o Representante da empresa IMPERCON 
EIRELI pronunciou com as seguintes alegações: 1- sobre a empresa MARQUES 
CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI, deixou de apresentar o QSA exigido em regra edilícia 
descrita no item 7. II, A).
O representante da empresa ENGEARTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI se pronunciou 
com as seguintes alegações: 1- sobre a empresa MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI, 
Deixou de apresentar as CENIT’S do Ministério do Trabalho exigida no item 7. II. G), apresentou 
declaração em desconformidade com regra editalícia 7.17 B), deixou de Apresentar Declaração 
Exigida no Item 7.31 do edital, deixou de apresentar a certidão indicativa dos cartórios exigida no 
item 7.21 do edital, deixou de apresentar certidão negativa de nada consta (falência e Recuperação 
Judicial) exigida no item 7.20 do edital, deixou de apresentar o QSA exigido em regra edilícia 
descrita no item 7. II, A) do edital. 2- sobre a empresa SANTA BARBARA SERVIÇOS 
ELETRICOS & EDIFICAÇÕES LTDA, deixou de apresentar a Inscrição Municipal exigida no 
item 7.II. B) do edital e deixou de Apresentar Declaração Exigida no Item 7.31 do edital. 3- sobre a 
empresa IMPERCON EIRELI, deixou de Apresentar Declaração Exigida no Item 7.31 do edital, 
Deixou de apresentar as CENIT’S do Ministério do Trabalho exigida no item 7. II. G) do edital, 
deixou de apresentar ART do acervo técnico exigida no item 7. 14. do edital, deixou de apresentar a 
Inscrição Municipal exigida no item 7.II. B) do edital, deixou de apresentar certidão negativa de 
nada consta (falência e Recuperação Judicial) do sócio exigida no item 7.20 do edital, deixou de 
apresentar em seu Balanço patrimonial a nota Explicativa e certidão de DHP atualizada do Coptador 
exigida no item 7.23. B) do edital.
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E por fim o representante da empresa Representante da empresa MARQUES CONSTRUÇÕES 
EMPAC EIRELI: se pronunciou com as seguintes alegações: 1- sobre a empresa IMPERCON 
EIRELI, sobre o acervo técnico aprestado, á divergências de responsável de obra na execução em 
desacordo com o item 7.7 do edital, sobre as declarações apresentadas o licitante questionou a 
apresentação muito simplificada da empresa em questão (sem papel timbrado). 2- Sobre a empresa 
ENGEARTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, Sobre a data de emissão das certidões que 
são superiores a 30 dias em desacordo como item 7.26 do edital, e sobre a certidão de regularidade 
do contador que está dentro da validade mais não é singular de apresentação.
Após os representantes terem exposto seus argumentos. Por se tratar de alegações técnicas. O 
presidente e sua comissão, resolveram SUSPENDER a sessão para uma análise aprofundada sobre 
as questões levantadas. O resultado e decisão de habilitação do presidente e sua comissão será 
publicado em 3 (três) dias úteis em imprensa oficial já com a convocação para reabertura de 
propostas, a contar do próximo dia útil da lavratura desta ata. Ato Continuo o presidente Reteve 
todos os envelopes de proposta de preços ainda lacrados, que serão lacrados e na presença de todos 
os participantes e rubricado por todos os presentes. Os presentes que desejaram visar a 
documentação, nada tiveram a acrescentar, concordando com a decisão da Presidente, Ato continuo 
o Presidente se pronunciou dizendo que gostaria de registrar em ata a saída repentina do 
representante descredenciado da empresa SANTA BARBARA SERVIÇOS ELETRICOS & 
EDIFICAÇÕES LTDA antes do término da sessão sem dar satisfações. Ato seguinte perguntados se 
alguém tenha interesse de interpor recurso sobre a habilitação do licitante, ninguém manifestou 
interesse. Encerrando esta etapa do certame o Presidente encerrou sessão. Nada mais havendo digno 
de registro, eu Marcella de Araújo Souza, Secretária da CPL, lavrei a presente ata que vai assinada 
por mim e demais presentes.
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