
 

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS 
Compras e Contratos 

Ata de Recebimento de Documentos 
Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação: 27 Entidade - Processo Administrativo - 

Minuta - Licitação: 2105 
 

Pág 1 / 2 
 

 

IPM Sistemas Ltda 
Atende.Net - WCO v:2015.04 

Identificador: WCO501101-336-BXUOKESLKNOXOL-1 - Emitido por: EDSON MARCOS MARIA 01/04/2022 11:08:22 -03:00 
 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
 

Licitação: Tomada de Preços - 4/2022 

 

      Às oito hora(s) e dois minuto(s), do primeiro dia, do mês de Abril de dois mil e vinte e dois na sala de 

licitações do(a)  MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada pela Decreto Nº 6011/2022 e suas alterações. Após serem analisados os documentos, 

constatou-se que as empresas que apresentaram seus documentos com a devida regularidade foram: 
 

 
 

Cód. Participante Nome 

70645 R E S CONSTRUTORA EIRELI 
 

 

As empresas inabilitadas foram:  
 

 

Cód. Participante Nome 

77453 NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 

77500 L & D CONSTRUTORA LTDA 
 

 A empresa R E S CONSTRUTORA EIRELI questionou os certificados de registro cadastral da empresa 

NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA e da empresa L & D CONSTRUTORA 

LTDA  que foram emitidos no dia 29/03/2022 as 16:15 horas e as 16:56 horas respectivamente, 

entendendo que deveriam ser respeitados três dias completos (72 horas). A comissão manteve a 

participação dos licitantes citados baseado no artigo Art. 22, § 2º da Lei 8.666/93, “Assim, poderão 

participar de licitações na modalidade tomada de preços, aqueles que já estiverem cadastrados ou, os não cadastrados, 

desde que atendam às condições necessárias de cadastramento até três dias corridos antes da data marcada para o 

recebimento de todas as propostas.” E no Art 110 da Lei 8.666/93 “Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário”.  

 A empresa L & D CONSTRUTORA LTDA foi inabilitada por apresentar o  cadastro nacional de pessoa 

jurídica – cnpj (item 3.2.1.1 do edital) com data de emissão 28/09/2021. Conforme item 3.5 do edital 

os documentos sem validade expressa serão considerados com validade de 60 (sessenta) dias, tornando 

o documento apresentado vencido. Sendo assim a empresa foi inabilitada. 

 A empresa NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES apresentou documentos vencidos referente ao item 

3.2.5.1 do edital (registro/visto de inscrição da empresa e do responsável técnico no conselho do 

CREA/CAU). A validade do documento é 31/03/2022. Sendo assim a empresa foi inabilitada. 

 

A empresa R E S CONSTRUTORA EIRELI declarou intenção de recurso contra a decisão do presidente da 

comissão em aceitar o CRC das empresas L & D CONSTRUTORA LTDA e NB ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, tendo o prazo de 5 dias úteis para entregar recurso formal. 

Como não houve a presença de representantes legais para as empresas inabilitadas e não foi apresentado termo 

de renuncia junto a documentação, a comissão decidiu por suspender a sessão para fase recursal ou para 

apresentação do termo de renuncia de intenção de recurso pelo prazo de 5 dias úteis. Após este prazo, se 

apresentado recurso, o município de Jardinópolis terá mais 5 dias úteis para analizar e remarcar o andamento 

da sessão pública. Nada mais havendo a tratar após ser lida e aprovada será assinada e encerrada a presente ata. 

 

Nada mais havendo a tratar após ser lida e aprovada será assinada e encerrada a presente ata.  
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 
 

____________________________ 
TANIA RESTELATTO 

Membro 

  

____________________________ 
EDSON MARCOS MARIA 

Presidente 

  

____________________________ 
OLMIR CREMONINI 

Suplente 

   

 


