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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA Nº 02/2016 

REABERTURA 

 

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se no Auditório do 

Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal os componentes da Comissão 

Permanente de Licitação da Polícia Militar do Distrito Federal, abaixo qualificados, designados 

pela Portaria PMDF de 15 de fevereiro de 2017, publicada no DODF nº 41, do dia 01 de março 

de 2017, na pag. 22, para procederem com os trabalhos referentes à Concorrência nº 02/2016, 

cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do 

Colégio Militar Tiradentes da PMDF - setor policial sul, lote 04 – Brasília/DF, RA I. Declarada 

reaberta a sessão pública pelo presidente, às 8h, para dar continuidade à análise de documentação 

dos envelopes 01 (habilitação). Aberto os malotes contendo a documentação, lacres 0070955 e 

0070956. Às 9h38 o Sr. Rodrigo Ferreira Vilela, RG 095985164 SSP/RJ, representante da 

empresa CONSTEC SERVIÇOS compareceu para acompanhar a Sessão, ausentando-se às 

10h15min, retornando às 11h55min. A Sra. Carolina Paiva, RG 2.136.050 SSP/DF, funcionária 

da empresa STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, compareceu para acompanhar a 

Sessão às 11h, ausentando-se às 12h31. Após análise documental restaram HABILITADAS as 

seguintes licitantes: (02) OSOLEV CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ 16.607.359/0001-61; 

(13) COMBRASEN – COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA, 

CNPJ 06.043.260/0001-20; (15) SFERAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-

ME, CNPJ 10.856.350/0001-08; e (21) CONSTEC SERVIÇOS, CNPJ 11.450.144/0001-66. 

Restaram INABILITADAS as seguintes licitantes pelos motivos que seguem: (01) FRANCO 

RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.874.048/0001-76, não atendeu ao item 5.5.6 

alínea “c” - ausência das anotações de responsabilidade técnica; (03) WR COMERCIAL DE 

ALIMENTOS E SERVIÇOS, CNPJ 06.091.637/0001-17, não atendeu ao item 5.5.6 alínea “c” - 

ausência das anotações de responsabilidade técnica; (04) CONATA ENGENHARIA LTDA, 

CNPJ 01.535.369/0001-61, não atendeu ao item 5.5.6 alínea “c” - ausência das anotações de 

responsabilidade técnica; (05) INFRA ENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E 

COMÉRCIO LTDA, CNPJ 02.237.437/0001-79, não atendeu ao item 5.5.6 alínea “c” - ausência 

das anotações de responsabilidade técnica; (06) PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO 

LTDA, CNPJ 03.701.380/0001-80 – não atendeu ao item 5.5.3 alínea “b” inciso III – apresentou 

balanço patrimonial relativo ao exercício 2015 quando o exigível é o relativo ao ano 2016; (07) 

SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 02.898.377/0001-35, não atendeu ao 

item 5.5.6 alínea “c” – ausência das anotações de responsabilidade técnica; (08) 

CONSTRUTORA PACIFIC LTDA, CNPJ 01.784.427/0001-90, não atendeu ao item 5.5.2 alínea 

“c” – não apresentou prova de regularidade fiscal com o Distrito Federal - e “d” – não apresentou 

prova de regularidade fiscal Federal - ao item 5.5.3 – balanço patrimonial sem assinatura do 

contador – item 5.5.6 alínea “b” – atestado apresentado em cópia não autenticada e ausência do 

atestado referente à CAT de nº 1020140001668 - e alínea “c” do item 5.5.6 – ausência das 

anotações de responsabilidade técnica; (09) MONTEIRO E MARTINHO CONSTRUÇÕES 

EIRELLI - ME, CNPJ 10.792.131/0001-02 – não atendeu ao item 5.5.3 alínea “a” – apresentou 

balanço patrimonial relativo ao exercício de 2015, quando exigível é o relativo ao ano de 2016 - 

não atendimento ao item 5.5.6 alínea “b” – o atestado apresentado não contempla área mínima 



exigida - e alínea “c” do item 5.5.6 – ausência das anotações de responsabilidade técnica; (10) 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA, CNPJ 05.376.495/0001-71, 

não atendeu ao item 5.5.6 alínea “c” – ausência das anotações de responsabilidade técnica; (11) 

STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 26.483.321/0001-88, não atendeu 5.5.3 

alínea “a” – apresentou balanço patrimonial relativo ao exercício de 2015, quando exigível é o 

relativo ao ano de 2016 – e não cumprimento do item 5.5.6 alínea “c” – das anotações de 

responsabilidade técnica; (12) MTD ENGENHARIA LTDA, CNPJ 00.615.328/0001-12, não 

atendeu ao item 5.5.6 alínea “c” - ausência das anotações de responsabilidade técnica - e alínea 

“d” do item 5.5.6 – ausência de certidão de registro de pessoa física no CREA; (14) BRACON 

ENGENHARIA, CNPJ 26.474.932/0001-60, não atendeu ao item 5.5.6 alínea “c” – ausência das 

anotações de responsabilidade técnica; (16) DAM-HEBERT ENGENHARIA SA, CNPJ 

36.772.051/0001-89, não atendeu ao item 5.5.3 alínea “a” – apresentou balanço patrimonial 

relativo ao exercício de 2015, quando exigível é o relativo ao ano de 2016; (17) ENGEMIL 

ENGENHARIA, CNPJ 04.768.702/0001-70, não atendeu ao item 5.5.6 alínea “c” – ausência das 

anotações de responsabilidade técnica; (18) CONSTRUTORA ABAPAN LTDA, CNPJ 

79.957.791/0001-00, não atendeu ao item 5.5.6 alínea “c” – ausência das anotações de 

responsabilidade técnica; (19) ISRAEL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 20.101.881/0001-44, 

não atendeu ao item 5.5.3 alínea “d” – certidão negativa de falência e concordata vencida – não 

atendeu ao item 5.5.6 alínea “b” – o atestado da edificação com área que atende a exigência do 

edital não contempla o serviço de estrutura metálica - e alínea “c” do item 5.5.6 – ausência das 

anotações de responsabilidade técnica; (20) CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI, CNPJ 

26.884.684/0001-25, não atendeu ao item 5.5.3 alínea “a” – apresentou balanço patrimonial 

relativo ao exercício de 2015, quando exigível é o relativo ao ano de 2016 – e item 5.5.6 alínea 

“c” – ausência das anotações de responsabilidade técnica. Às 12h43 a Sessão de análise de 

documentos de habilitação (ENVELOPE 01) foi declarada encerrada com o resultado acima. 

Estava presente o representante legal da empresa (21) CONSTEC. As licitantes ficam desde já 

intimadas quanto ao prazo, improrrogável, para apresentação de recursos, a partir do dia 

15 ao dia 19 de maio de 2017, no horário de expediente da corporação, na Seção de 

Procedimentos Licitatórios – SPL, localizada no Anexo I do Quartel do Comando Geral – Setor 

Policial Sul - Área Especial nº 04, Asa Sul – CEP 70.610-200 – Brasília - DF. Dessa forma, nada 

mais previsto para esse momento, eu 3º SGT QPPMC José Ailson Aparecido Ricardo, lavrei a 

presente Ata que segue assinada pela comissão. 
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Presidente 
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Secretário 
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VALDEMAR CURSINO FILHO – 1º SGT QPPMC 
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RODRIGO FERREIRA VILELA 

RG 095985164 SSP/RJ 

Representante da Empresa CONSTEC SERVIÇOS 

 


