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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES
EDITAL DE HABILITAÇÃO

A comissão de licitação no âmbito do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 03/2020, 
realizou a análise e verificação da documentação de habilitação aliado aos apontamentos 
constantes da Ata 01 do dia 04/05/2020, houve por bem relatar e decidir o que segue em 
relação às licitantes, quanto a fase de habilitação:
1.GTC CONSTRUTORA DE OBRA EIRELI – CNPJ 17283246/0001-10:
a.Em relação a esta licitante nada há que se considerar que desabone sua habilitação.
2.A.A. SANTOS DELLA VECHIA – ENGENHARIA-CNPJ 28103153/0001-83:
a.Foi apontado por representante de outra licitante, em ata, que haviam discrepâncias 
entre o capital integralizado descrito em certidão simplificada e alteração contratual da 
pessoa jurídica ao que verificou-se que o capital integralizado inicial desta empresa foi de 
R$ 15.000,00 e elevado através do registro JUCEPAR nº 20193414287 de 05/06/19(fls. 
236) não alterado por ocasião da 1ª alteração do requerimento de empresário registrado 
sob nº 20200836340 de 19/02/20(fls. 229) compatível com o valor de R$ 50.000,00 
constante da certidão simplificada PRC2001221990 de 05/02/20(fls. 238) não sendo 
considerado este apontamento como impedimento para a habilitação do licitante;
b.Com relação ao apontamento do atestado de capacidade técnica apresentado por 
esta licitante, consoante letra “d” do item 3, esta apresentou atestado cujo objeto é 
“execução de piso para quadra esportiva” com 432m²(fls. 273), expressão que, segundo 
o representante concorrente estaria diversa da exigida no edital que seria a “construção 
de quadra de esportes” com no minimo 260m², sendo do entendimento desta Comissão 
que a expressão descrita em edital não pode ser interpretada de forma restritiva visto que 
a mesma não estabelece quais detalhamentos estariam compreendidos em uma obra 
“construção de quadra de esportes” deixando ampla esta interpretação da mesma forma 
que o item 04.2 do edital, não sendo entendido este fator como óbice para a habilitação 
do licitante em tela.
3.PRIMORDIAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP – CNPJ 07502275/0001-72:
a.Conforme apontamento realizado em ata por representante de outro licitante, 
esta empresa apresentou seu balanço patrimonial, exigido pela letra “d” do item 4 do 
edital, pertinente ao exercício de 2018, em tese contrário a legislação a qual imporia 
a apresentação do balanço patrimonial do exercício de 2019 visto que a abertura do 
certame se deu em 04 de maio de 2020, data posterior ao limite legal vigete para que as 
empresas registrem nos órgãos competentes suas apurações do exercício anterior. Nesta 
esteira esta Comissão verificou que o entendimento do TCU-Tribunal de Conta da União, 
no âmbito do Acórdão n° 1999/2014, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, consignou 
que o prazo para apresentação dos balanços patrimoniais para fins de licitação, mesmo 
para as empresas tributadas com base no lucro real ou presumido, é aquele disposto 
no art. 1.078 do Código Civil, ou seja, 30 de abril do ano subsequente aliado, ainda, ao 
entendimento do Conselho Federal de Contabilidade-CFC (https://cfc.org.br/fiscalizacao-
etica-e-disciplina/perguntas-frequentes/data-limite-para-elaboracao-das-demonstracoes-
contabeis/) que reafirma que 30 de abril do exercício subsequente é o limite para 
apresentação da documentação pertinente ao exercício imediatamente anterior. Nesta 
esteira quando o edital determina que sejam apresentadas as “demonstrações financeiras 
do último exercício social (balanço patrimonial anual com demonstrações contábeis de 
resultados), já exigível.” O já exigível, no caso, é do exercício de 2019, razão pela qual 
não merece prosperar a habilitação da licitante em estudo.
4.BROTTI CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ 0467443/0001-50:
a.Em relação a esta licitante foi feito apontamento em ata nos mesmos moldes da 
empresa anterior, ou seja, apresentação de balanço patrimonial de 2018, sendo imperioso 
a apresentação do balanço do exercício de 2019, razão pela qual, em similaridade com o 
tópico anterior, não merece prosperar a habilitação da licitante em questão.
Assim, decidimos habilitar as seguintes proponentes:
Nº EMPRESA
02 GTC CONSTRUTORA DE OBRA EIRELI – CNPJ 17283246/0001-10
03 A.A. SANTOS DELLA VECHIA – ENGENHARIA-CNPJ 28103153/0001-83

E inabilitar as seguintes proponentes :
Nº EMPRESA
01 PRIMORDIAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP – CNPJ 07502275/0001-72
02 BROTTI CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ 0467443/0001-50

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste 
edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer 
das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
Cel. Domingos Soares-PR, 05 de maio de 2020
Tiago Lopes Araujo
Presidente

Dirceu Camargo Nunes
Membro

Gilmar Francisco da Rosa
Membro
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