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Ata de Julgamento – Fase Habilitação da Tomada de Preço nº 003/2021 
 
 
 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal de Muqui, situada à Rua Satyro França, 95 - Centro, Muqui – ES, 
reuniu-se, a Comissão de Licitação constituida por Miguel Montozo Neto, Marina Batista 
Muchuli Silva e Eugênia de Barros e Barros, abaixo assinados, para à luz das 
orientações técnicas oferecidas pelo setor de engenharia do Município, emitir 
posicionamento conclusivo acerca do julgamento da fase de habilitação da TOMADA 

DE PREÇOS n° 003/2021, considerando os termos da ata da sessão de abertura, de 
21 de julho de 2021. São participantes do certame as Empresas: AMÉRICA LATINA 
ENGENHARIA EIRELI, L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA e MOVI 
ARQUITETURA LTDA. Assim sendo, passa a comissão de licitação a listar os quesitos 
observados pelas participantes e adiante pontuando conclusão quanto à etapa de 
habilitação no certame, relacionado a cada quesito apontado: 
-Relativamente à Empresa América Latina Engenharia Eireli:  
"- apresentou CRQ CREA jurídico com prazo de vigência expirado → Inobstante este 
com prazo de validade expirado em relação à data de abertura do certame, a Empresa 
ostenta e apresentou CRQ Pessoa Jurídica nº 663764 junto ao CAU, cuja validade 
expira em 11/12/2021, dessa forma cumprindo o item 4.1 l) do edital;  
- ausência de laudo de avaliação (item 4.1.m) → tendo apresentado acervo em que 
conste a expressão “laudo”, requer o Município “laudo de avaliação”, cuja notação e 
entendimento corrente trata-se em atribuir determinado valor a um patrimônio ou bem; 
os elementos genéricos indicados na CAT 264654 não possibilitam concluir quanto ao 
cumprimento do edital, dessa forma, não atendendo ao requisitório do edital; 
- o arquiteto indicado pela Empresa não figura no quadro técnico no CRQ do CAU 
jurídico  → ao que revemos, o arquiteto figura na CRQ PJ nº 663764;  
- o acervo de SPDA apresentado é de nível técnico → tendo apresentado a CAT 
1437521/2020, de expedição do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, contempla 
este ao requisitório requerido quanto ao serviço específico, no entanto, requer o 
Município sejam os profissionais vinculados ao CREA/CAU, detentores de acervo 
técnico, devendo ser estes, de nível superior;    
- a Empresa América Latina teria vínculo com o Município de Muqui para prestação de 
serviço de apoio técnico de engenharia, alegando-se no contexto pelas demais 
participantes quanto ao impedimento em participar do certame" → quanto ao aspecto 
abordado, a legislação regente indica objetivamente as circunstâncias de impedimentos 
e vedações, dentro do que não há impedimento da participação da proponente.  
 Sendo nesta oportunidade as considerações, em face da ausência do laudo de 
avaliação, bem como encontrar-se em desacordo a apresentação de profissional de 
nível não superior, considera a Comissão de Licitação como inabilitada à fase seguinte 
a Empresa AMÉRICA LATINA ENGENHARIA EIRELI 
-Relativamente à Empresa Movi Arquitetura Ltda: 
-"Anexo 5 do edital ausente → o anexo, em que se trata de declaração de aceitação das 
condições do edital, encontra-se requerido para apresentação junto à proposta, não 
constituindo em elemento inabilitador; 
-ausente certidões de acervo técnico referente projeto SPDA, urbanismo e paisagismo 
→ não apresentado projeto SPDA, cumprindo quanto aurbanismo e paisagismo; 
-acervo de ponte em concreto armado, apresentado ampliação com reaproveitamento 
de viga → sendo específico e analítico o requisitório (concreto armado), não apresenta 
similaridade o acervo apresentado;  
-ausente certidão de acervo técnico de laudo de avaliação → não apresentada CAT  – 
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apresentou ART e solicitação de CAT junto ao CREA-ES, ao que aponta o procedimento 
de obtenção do documento junto ao CREA, não cumprindo o aspecto requerido; 
-certidões apresentadas contemplam atividade de fiscalização → relativamente às 
certidões em que constam as atividades de “fiscalização”, não são consideradas para 
efeito de cumprimento de qualificação técnica, conforme normas emanadas do 
CONFEA; 
- Relativamente à Empresa LF Arquitetura e Engenharia Ltda: 
-"Ausência de acervo técnico de paisagismo; -Acervo técnico de restauração, consta na 
descrição, no entanto não constando os itens → ambos requisitórios constam da CAT 
614637, dessa forma cumprindo aos requisitos do edital; 
-ausente certidão da Junta Comercial" – Tal documento não figura no rol de documentos 
à habilitação, sendo hábil para avaliação quanto á obtenção dos favores da Lei 
Complementar 123/2006. 

Conclusões: Sendo nesta oportunidade as considerações que realizamos, à luz 
do edital e da legislação aplicável, e manifestação técnica do profissional do Município, 
firmamos:  
-Em face da ausência do laudo de avaliação, bem como encontrar-se em desacordo a 
apresentação de profissional de nível não superior, considera a Comissão de Licitação 
como inabilitada à fase seguinte a Empresa AMÉRICA LATINA ENGENHARIA EIRELI. 
-Em face de: ausência de atestado SPDA; ausência de acervo técnico com similaridade 
de execução para ponte; ausência de acervo técnico para avaliação; não sendo 
aplicável considerar certidões que contemplem serviços de “fiscalização”, considera a 
Comissão de Licitação como inabilitada à fase seguinte a Empresa MOVI 
ARQUITETURA LTDA. 
Relativamente à Empresa LF Arquitetura e Engenharia Ltda., considerou a Comissão 
de Licitação atendidos os quesitos requeridos, superados os apontamentos à luz dos 
documentos apresentados pela participante, considerando como habilitada à fase 
seguinte a Empresa LF ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. 
Assim sendo, para cumprimento das disposições do Artigo 109 da Lei 8666/93, lavra-se 
a presente ata para o pertinente registro. Inocorrendo manifestação dentro do interstício 
próprio, fixa-se a data de 20 de agosto de 2021 às 14:00h para prosseguimento. 
Havendo manifestação, ficará sem efeito a referida data.  
 
Prefeitura Municipal de Muqui, 10 de agosto de 2021.  
 
 
Miguel Montozo Neto               Marina Batista Muchuli Silva                        Eugênia de Barros e Barros 
Presidente                                              Membro                                                           Membro 
 
 
 

 


