
 
 
 

CONCORRÊNCIA Nº 004/2015  
ATA DE SESSÃO INTERNA 

  

Página 1 de 2   

1. FINALIDADE: Julgamento dos documentos 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: 23 de dezembro de 2015, às 14h30min. 
 
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. RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1. No local, data e hora acima indicados a CPL se reuniu para análise da documentação de 
habilitação dos licitantes participantes do processo licitatório. Participou da análise dos documentos 
referentes à qualificação técnica, Sr. Almi Fernandes Ribeiro Junior, Engenheiro Mecânico. O Sr. Almi 
entendeu que os atestados apresentados atendiam ao disposto no item 7.3.3.2, quanto aos aspectos 
técnicos. Após análise detalhada da documentação apresentada, a CPL identificou o seguinte: 

Quanto à documentação da empresa NAVE DRILL: (i) O contrato social, o atestado de capacidade 
técnica, a certidão de acervo técnico, a comprovação do vínculo empregatício foram apresentados em 
cópias simples, logo não atendeu ao disposto no item 7.2 do edital. (ii) O capital social registrado na 
Certidão de Pessoa Jurídica do CREA não corresponde ao constate no contrato social da empresa, 
conforme disposto no próprio documento, a certidão não perderá a validade caso ocorra qualquer 
modificação posterior dos elementos cadastrais nela contido, logo não atendeu ao disposto no item 
7.3.3.1 do edital. 

Quanto a documentação da empresa SÓLLITA: (i) O objeto constante nas Declarações de 
disponibilidade (ANEXO E) não corresponde ao objeto licitado, logo não atendeu ao disposto no item 
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7.3.3.5 do edital. (ii) O Anexo G apresentado não consta o CRC e assinatura do responsável pela 
contabilidade, portanto não atendeu disposto no referido anexo. (iii) Não foram apresentados os 
termos de abertura e encerramento do 2º, 3º, 4º e 5º bimestre, logo não atendeu ao disposto no item 
7.3.4.1 do edital. 

6.2 Julgar procedente as alegações dos representantes das empresas ENGEAR e SÓLLITA contra a 
empresa NAVE DRILL. 

6.3 Diante da análise apontada no item 6.1, a CPL decidiu inabilitar as empresas SOLLITA 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e NAVE DRILL CONST E INCOP LTDA e habilitar a 
empresa ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA. 

6.4 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, 23 de dezembro de 2015. 
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Fabíola Gomes dos Santos 
PRESIDENTE CPL 
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MEMBRO 
 
 

   
Dennison Silva de Melo 
MEMBRO 
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