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1. FINALIDADE: Abertura dos envelopes contendo as documentações de habilitação, em 
atendimento ao Edital.  
 
2. LOCAL DA REUNIÃO: sede da PBGÁS, situada na Av. Presidente Epitácio Pessoa, 4756, Cabo 
Branco, João Pessoa – PB. 
 
3. DATA E HORÁRIO: 21 de dezembro de 2015, às 09h30min. 
 
4. OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação dos serviços de projeto executivo, construção e 
montagem e demais serviços necessários para a execução de ramais de distribuição de Gás 
Natural canalizado da PBGÁS para o segmento Residencial e Comercial na região 
Metropolitana de Campina Grande/PB, em conformidade com o ANEXO Q4 – Memorial 
Descritivo e demais anexos. 
 
5.  EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME: 
 

• ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA, representada pelo 
Sr. Carlos Roberto Cordeiro de Barros, portador da cédula de identidade nº 988.668 SSP/PB 
e inscrito no CPF/MF sob nº 498.593.314-72. 

• SOLLITA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, representada pelo Sr. Marcelo 
Aparecido dos Santos Lima, portador da cédula de identidade nº 20.616.456 – SSP/SP e 
inscrito no CPF/MF sob nº 129.523.128-00. 

A empresa NAVE DRILL CONST E INCOP LTDA enviou a documentação via SEDEX, recebido no 
dia 17/12/2015. 
 
6. ASSUNTOS TRATADOS 
6.1. O envelope da Proposta de Preços foi devidamente rubricado pelos membros da Comissão de 
Licitação e pelos representantes das empresas participantes do certame. Os envelopes contendo a 
documentação de Habilitação dos licitantes foram abertos pela Comissão de Licitação e analisados 
pelos membros e representantes das empresas. 

6.2 O representante da empresa ENGEAR fez as seguintes considerações: 

NAVE DRILL: (i) A carteira de trabalho do engenheiro mecânico, a CAT e o atestado de capacidade 
técnica foram apresentados em cópia simples; (ii) O valor do contrato social da empresa é de R$ 
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e a certidão do CREA consta R$ 180.000,00 (cento e oitenta 
mil reais), a diferença da certidão a torna invalida, conforme consta no documento do CREA. 

6.3 O representante da empresa SÓLLITA fez as seguintes considerações: 
NAVE DRILL: (i) A certidão do CREA está desatualizada em relação ao contrato social (valor do 
capital social), portanto é invalida; (ii) Não comprovou vínculo empregatício do profissional Davi 
Kandler Signori; (iii) As folhas 29 a 30 estão sem autenticação.  
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6.4 Em função das considerações apresentadas pelos licitantes e do volume de documentos a serem 
rigorosamente analisados e da necessidade da CPL realizar diligência em função de algumas 
considerações feitas pelos licitantes, esta CPL decidiu analisar internamente toda a documentação de 
habilitação das empresas participantes.  

6.5 Os envelopes 02 – Proposta de Preços ficarão de posse desta CPL devidamente lacrados e 
rubricados pelos licitantes e por essa CPL até julgamento final dessa fase da licitação. 

6.6 Em atenção ao princípio da publicidade, a CPL promoverá a publicação do resultado do 
julgamento de habilitação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação.  

6.7 Nada mais havendo a tratar, foi elaborada esta Ata que, após lida e achada conforme, foi 
assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes, dando-se, 
assim, por encerrada a Sessão.   

   
João Pessoa/PB, 21 de dezembro de 2015. 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
 
 
 
Fabíola Gomes dos Santos 
PRESIDENTE CPL 
 
 
 

 Severino Augusto Sousa Barros 
MEMBRO 
 
 

   
Dennison Silva de Melo 
MEMBRO 

  

 
 
 
REPRESENTANTES: 
 
 
 
 
Carlos Roberto Cordeiro Barros  
ENGEAR ENGENHARIA DE 
AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA  
 

 Marcelo Aparecido dos Santos Lima 
SOLLITA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA  
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