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Ata PR 0020 Julg Hab 

 
ATA ANALISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
DO SEGUNDO COLOCADO NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0049/2021, 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2021. 
 

Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às onze horas na sala de Licitações, 

reuniram-se os membros da Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto nº 185/2020 de 

13/08/2020 e Decreto nº 312/2020 de 02/12/2020, composta pelo pregoeiro Jucimar Bortoncello e 

demais membros para procederem a análise e julgamento dos documentos de habilitação da 

empresa A G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA segunda colocada do Pregão presencial nº 

0020/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para Execução futura e parcelada de Mão de Obra 

por metro quadrado para Assentamento de Bloco de Concreto Intertravado (Paver) na cor cinza 

10x20x8cm e Bloco de Concreto Intertravado (Paver) na cor vermelha (Guia Podotátil) 10x20x8cm, 

com fornecimento de todos os materiais necessários (Paver, areia, cimento, meio-fio e pó de brita), 

destinado a calçadas e passeios públicos, do Município de Xanxerê-SC. Após a análise e 

julgamento dos documentos e apontamentos registrados pelos representantes das empresas 

conforme ata do dia 30/04/2021, a comissão emite o seguinte parecer: 

Quanto ao questionamento que a empresa AG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME não 

possui em sua atividade empresarial o CNAE 4213.8 para execução de calçada e urbanização, 

esclarecemos que a fase de credenciamento já foi superada na abertura da sessão do dia 

29/03/2021, visto que esta sessão tem finalidade de analisar somente os documentos de 

habilitação das empresas que participaram da fase de lances da sessão do dia 29/03/2021 e foram 

inabilitadas. O objeto do contrato social da empresa dentre outras atividades consta “Construtora, 

Serviços de mão de obra na construção civil e comercio varejista de materiais de construção em 

geral (para o fornecimento do paver)”, contemplando assim ao objeto licitado. Exigir que a empresa 

tenha um código CNAE específico é limitar, injustificadamente, o caráter competitivo da Licitação, e 

impor à Administração Pública um preço mais elevado, ferindo frontalmente os princípios da 

prevalência do Interesse Público e da Vantajosidade. O atestado de capacidade técnica 

apresentado pela empresa juntamente com a ART de serviços de pavimentação com paver 

comprova que a empresa está apta a executar os serviços licitados. Quanto ao questionamento 

que atestado apresentado e na ART ter o nome de responsável técnico que não comprovou vínculo 

com a empresa, o edital, em sua letra ‘C’, II do item 8.1 exige o atestado de capacidade técnica em 

nome da empresa e não do responsável técnico, desta forma o atestado apresentado está de 

acordo com o exigido no edital. Quanto a não apresentação da certidão do E-Proc seguimos a 

orientação do Oficio Circular nº 055/2019 da FECAM para que seja realizado diligencia com base 
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no art. 43, Parágrafo 3º da Lei 8.666/93 a fim de verificar a regularidade da empresa junto ao 

órgão, fato este confirmado conforme certidão impressa anexo ao processo. Quanto ao 

questionamento que a empresa não atualizou na Certidão de registro no CREA conforme segunda 

alteração contratual, verifica-se que nada consta na certidão de registro da empresa no CREA que 

qualquer alteração contratual da empresa o referido documento perde a validade. Não cabe a 

administração a fiscalização dos dados da empresa no Registro do CREA.  A divergência de 

atividades do objeto do Registro da empresa no CREA com o contrato social, prevalece para fins 

de licitação o objeto do contrato social. Para fins de licitação o Registro da empresa no conselho 

regional responsável (CREA) dentro do prazo de validade é suficiente para cumprir com a letra “a”, 

III do item 8.1 do edital. Diante do exposto e na análise dos demais documentos apresentados 

verifica-se que a empresa cumpriu com todos os requisitos de habilitação definidos no item 8 do 

edital. O pregoeiro declara a empresa AG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME vencedora do 

certame com o valor total de R$ 681.000,00 (seiscentos e oitenta e um mil reais). Nada mais 

havendo a tratar o pregoeiro encerra os trabalhos e concede prazo legal de 03 dias para recurso. 

Eu, Munique Friederich, secretariei a sessão e lavrei a presente ata que segue assinada por mim e 

pelos demais presentes. 

 
 
 
JUCIMAR BORTONCELLO           MUNIQUE FRIEDERICH             DANIEL STRADA 
            Pregoeiro                 Secretária                            Equipe de apoio 

 


