
PROCESSO Nº 051/2019 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 07/11/2019 ÀS 09h00 
LEGISLAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 
 
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO REFERENTE À 
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019 – PROCESSO Nº 051/2019. 
 
Às nove horas do dia 07 de novembro de dois mil e dezenove, no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Novais, localizada na Rua Antonio Blasques Romeiro, nº 
350, Centro, na cidade de Novais-SP, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitações, designada pela Portaria nº 01, de 02 de janeiro de 2019, sob a presidência 
da Srª Rosalda Odete da Silva Sousa, estando presentes os demais membros que 
compõem a referida Comissão: Sra. Liziani Aparecida Pivetta e Sr. Rubens Zupirolli. A 
sessão teve como objetivo a realização dos atos de encerramento do prazo de entrega 
dos envelopes e abertura dos mesmos referentes à Tomada de Preços nº 06/2019, 
Processo nº 051/2019, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em 
obras e serviços de engenharia para infraestrutura urbana, relacionados à construção 
de galerias de águas pluviais em diversas ruas do Município de Novais, em 
atendimento ao convênio nº 72/2019, firmado junto a Secretaria da Justiça e 
Cidadania, nos termos previsto no edital e seus Anexos, que constituem parte desta 
Tomada de Preços, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e pelas 
disposições a contidas no edital. Entregou tempestivamente, os envelopes Nº 01-
Documentação e N° 02-Proposta, a seguinte empresa:------------------------------------------- 
1) TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.412.300/0001-31 e Inscrição Estadual nº 205.072.127.110, com sede na 
RUA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, Nº 540 – JD PAULISTA, na cidade de 
BARRINHA– SP, representada pelo Sr. LUCIANO APARECIDO FIORIO, portador do 
CPF Nº 021.714.339-03- 
2) GABRIEL PINDANGA DIAS - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 23.672.668/0001-80 e 
Inscrição Estadual nº 260.189.281.116, com sede na RUA ARIRANHA, Nº 333 – JD 
SANTA ROSA, na cidade de CATANDUVA– SP, sem representante ------------------------ 
3) HP ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.565,065/0001-72 e 
Inscrição Estadual nº 210.098.167.117, com sede na AV. PREFEITO FRANCISCO 
ALVAREZ, Nº 530 – JD PROGRESSO, na cidade de BEBEDOURO– SP, 
representada pelo Sr. HENRIQUE RIBEIRO PORTO, portador do CPF nº 
455.627.758-24----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declara aberta a sessão por parte da Sra. Presidente, a mesma solicitou aos membros 
da Comissão e aos representantes das empresas, que conferissem sua 
inviolabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ato contínuo, a Sra. Presidente passou à abertura dos envelopes Documentação, 
colocando à disposição dos presentes os documentos nele contidos para exame e 
rubrica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os representantes das empresas apresentaram as seguintes impugnações. -------------- 
O representante da empresa HP ENGENHARIA LTDA - ME, Sr. HENRIQUE RIBEIRO 
PORTO, apresentou impugnação quanto as empresas TERRA FORTE BRASIL 
CONSTRUTORA LTDA EIRELLI - EPP, e GABRIEL PINDANGA DIAS - EPP, em face 
do atestado de capacidade técnica, pois as mesmas não teriam apresentado acervo 
técnico de assentamento de tubo em concreto de 1000 milimetros, que corresponde 
ao item de maior relevância técnica dos itens tubo em concreto conforme requer o item 



7.1.3.1, que exige a execução de infraestrutura urbana – tubo em concreto – 100 
metros lineares, que no entendimento do impugnante deveria ser comprovado a 
execução de 100 metros lineares de tubo em concreto com maior dificuldade técnica.-- 
A empresa TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA EIRELLI - EPP, 
representada pelo Sr. LUCIANO APARECIDO FIORIO, impugnou a documentação da 
empresa HP ENGENHARIA LTDA – ME sob o argumento de que a mesma 
apresentou caução inválida, pois o edital exige validade de cinco meses, 
descumprindo o item 7.1.4.g.2. -------------------------------------------------------------------------- 
Instados a se manifestar sobre as respectivas impugnações os representantes das 
empresas assim o fizeram: ------------------------------------------------------------------------------- 
TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA EIRELLI - EPP, representada pelo 
Sr. LUCIANO APARECIDO FIORIO, disse que o edital requer a comprovação de 100 
metros lineares de instalação de tubo de concreto, sem especificação do diâmetro, e 
que o acervo apresentado encontra-se bem superior ao que foi solicitado. ----------------- 
HP ENGENHARIA LTDA - ME, representada pelo Sr. HENRIQUE RIBEIRO PORTO, 
declinou da manifestação neste momento, reservando-se no direito de o fazê-lo caso 
haja necessidade de recurso. ---------------------------------------------------------------------------- 
Na seqüência, a Comissão de Licitações deliberou pela suspensão do processo e 
remessa do mesmo para análise do setor de engenharia para que o mesmo se 
manifeste sobre a aceitação ou não do acervo técnico apresentado pela empresa 
TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA EIRELLI – EPP. --------------------------- 
O Presidente informou que o resultado quanto a habilitação deverá ser publicado na 
imprensa oficial a partir do qual será aberto prazo para apresentação de recurso, na 
forma do art. 109, I, “a” da lei nº 8666/93. ------------------------------------------------------------ 
Em nada mais havendo a tratar, a presidente da comissão Srª Rosalda Odete da Silva 
Sousa, encerrou a sessão,lavrando-se a presente, que lida e achada conforme, vai 
assinada pelos membros da Comissão, pelos representantes legais das empresas e, 
por mim Sra. Rosalda Odete da Silva, que secretariei a sessão. Comissão Permanente 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Novais. 
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