
CONCORRÊNCIA Nº 02/2016

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 07 DE OUTUBRO DE 2016.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se
no dia 07 de outubro de 2016, às 9 horas, na sala de licitações nº 419, localizada na sede
da  Câmara,  situada  na  av.  Presidente  Vargas,  n°  1.935,  bairro  Senador  Valadares,
município  de Pará de Minas/MG com o objetivo  de dar  continuidade a  este certame.
Procedendo-se  à  análise  da  documentação  de  habilitação  das  empresas  CFW
Engenharia Ltda, inscrita sob o nº CNPJ 07.577.981/0001-83 e NSF Construções Ltda,
CNPJ  inscrita  sob  o  nº  11.393.961/0001-20  e também  o  relatório  de  análise  dos
documentos para comprovação de qualificação técnica  das empresas feito pelo Assessor
Técnico Especial da Câmara, Osvaldo Fonseca Filho, que se encontra anexo como parte
integrante desta ata. Analisando as documentações constatou-se o seguinte: A empresa
CFW Engenharia Ltda  apresentou a Certidão de Regularidade para com a Fazenda
Municipal positiva (item 2.2,c) mas considerando o ítem 5 a comprovação de regularidade
fiscal será exigida para efeito de contratação. A certidão de Falência e Concordata (ítem
2.3,b) desta empresa foi apresentada em cópia simples não sendo apresentada  a original
para autenticação, descumprindo o ítem 2.6,c do edital. Conforme o relatório, a empresa
descumpriu exigências do edital, quanto ao ítem 2.4.1,a.  A empresa NSF Construções
Ltda apresentou a Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal positiva (item
2.2,c) mas a comprovação de regularidade fiscal será exigida para efeito de contratação
conforme  item  5).  Conforme  o  relatório,  a  empresa  descumpriu  exigências  do  edital,
quanto ao ítem 2.4,c. Tendo as empresas descumprido as exigências citadas acima ficam
consideradas INABILITADAS. Usando da faculdade do § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93, a
Comissão abre prazo para que as licitantes escoime os erros apontados.  Nada mais a
tratar, a presidente da comissão encerrou a sessão e lavrou-se esta ata, que, após lida e
aprovada,  será  assinada   e  juntada  ao  respectivo  processo.  Pará  de  Minas,  07  de
outubro de 2016.
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