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Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às nove 

horas e quinze minutos, na sede da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação, composta por, Leidemar Coelho Ribeiro, Presidente, Eliandro Victor 

Zancanaro e Addo José Prado Silva, membros. Aberta a sessão, o presidente da CPL informa que 

não houve impugnação ao instrumento convocatório bem como o mesmo teve suas publicações 

efetuadas na forma da lei em todos os meios necessários e que foi enviado o edital via email para 

inúmeras pessoas conforme comprovante de e-mails anexos ao processo. Informou ainda que as 

empresas J.C.M. Neto Construções Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 15.384.280/0001-56; Gilvano 

da Silva de Bairros Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 22.085.629/0001-14 e HBJ Monteiro Serviços 

de Engenharia Eireli inscrita no CNPJ nº 23.084.435/0001-67, retiraram o edital e compareceram 

ao certame assim representadas: Gilvano da Silva de Bairros Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 

22.085.629/0001-14, compareceu ao certame representada pelo senhor Vagner Sacramento da 

Silva e Empresa HBJ Monteiro Serviços de Engenharia Eireli inscrita no CNPJ nº 

23.084.435/0001-67 0, compareceu ao certame representada pelo senhor Rodrigo Mendes 

Gonçalves da Silva. 

 

A empresa J.C.M. Neto Construções Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 

15.384.280/0001-56, enviou seus envelopes via Eucatur e não enviou o seu representante, porém 

terá seus documentos e propostas analisados. 

 

Continuando o Presidente da CPL abriu os envelopes de habilitação das 

empresas proponentes os quais foram analisados pela Comissão Permanente de Licitação e 

licitantes presentes, onde houve as seguintes ocorrências: 

 

Observação: Foi questionado pelo senhor Vagner Sacramento da Silva, 

representante da empresa Gilvano da Silva de Bairros Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 

22.085.629/0001-14, a documentação de habilitação da empresa J.C.M. Neto Construções Eireli - 

ME, inscrita no CNPJ nº 15.384.280/0001-56, referente ao atestado de visita técnica em 

desconformidade com o solicitado no edital, momento em que informamos que será solicitado 

parecer jurídico sobre o assunto. 

 

Foi constatado pela comissão permanente de licitação que a empresa 

J.C.M. Neto Construções Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 15.384.280/0001-56, apresentou sua 

Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, vencida em 
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24/12/2019, tendo sido apresentado a Declaração de Enquadramento como Micro Empresa – ME, 

sendo neste momento informado aos licitantes presentes, que caso a empresa seja declarada 

vencedora do certame, com base na Lei Complementar 155/2016, o mesmo terá o prazo cinco dias 

úteis prorrogáveis por igual período, após a declaração de vencedor para a apresentação de nova 

certidão, sob pena de inabilitação/desclassificação. 

 

Passados por esta fase o presidente suspendeu a sessão por três dias úteis 

para que o contador da prefeitura municipal de Cerejeiras senhor Silvio César Rossi, analise o 

balanço patrimonial das empresas participantes no certame, em conformidade com o item 5 e 

subitens 5.2., 5.3., 5.3.1. do edital. 

 

Desde já fica informado aos licitantes presentes que no dia 06 de maio de 

2020, será informado aos licitantes sobre o resultado de habilitação os quais deverão neste 

momento apresentar suas intenções de recursos ou desistência destes sendo em caso de desistência 

do recurso ficando desde já marcada a data de abertura das propostas das empresas que atenderam 

os índices solicitados para o dia 07 de maio de 2020 para a abertura das propostas a ser realizada 

as 09:00 horas. Informa ainda aos interessados que na eventual manifestação de recursos será 

imediatamente suspensa a data de abertura das propostas e aberto o prazo de cinco dias úteis para 

juntada dos memoriais. Sem mais nada a constar ou declarar, o Presidente da CPL encerrou a 

sessão às dez horas e vinte minutos. Esta Ata será assinada pelos licitantes presentes e pela 

Comissão: 

 

Presidente – Leidemar Coelho Ribeiro _______________________________________ 

Membro – Eliandro Victor Zancanaro _______________________________________ 

Membro – Addo José Prado Silva __________________________________________ 

Licitante – Rodrigo Mendes Gonçalves da Silva ______________________________ 

Licitante – Vagner Sacramento da Silva _____________________________________ 

 

 


