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LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 07/2022 – MDF-e 

PROCESSO Nº 15.384.963-3 

OBJETO: Reconstrução de 01 (uma) unidade habitacional situada na Quadra 02/Lote 03, 
localizada no empreendimento Vila Rural Antônio Jorge de Souza no município de NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS-PR, compreendendo a reconstrução da habitação. 
 
PREÇO MÁXIMO: R$ 77.221,93 

DA REUNIÃO:  

Data: 04 de maio de 2022 – 14h.  

OBJETIVO: Análise da proposta e dos documentos de habilitação da GG CONSTRUTORA 
EIRELI. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO: Elizabete Maria Bassetto, designada pelo Ato nº 158/PRES, de 
04 de abril de 2022.  

MEMBROS: Harisson Guilherme Françóia, Nara Thie Yanagui, Rodrigo Malagurti Di Lascio e 
Luiz Carlos de Andrade. 
 
No dia 13/04/2022 ocorreu a abertura da proposta da única licitante participante, conforme 
segue: 
 
 EMPRESA PROPOSTA 

01 GG CONSTRUTORA EIRELI R$ 75.220,00 

 
Foi realizada negociação com a única participante do certame, a qual restou infrutífera. 
 
A GG CONSTRUTORA EIRELI foi comunicada via chat do Sistema LICITAÇÕES-E para envio da 
proposta e demais documentos, os quais foram encaminhados tempestivamente e 
disponibilizados no link indicado na capa do edital. 
 
É o relato do essencial. 
    
 
ANÁLISE DA PROPOSTA E REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
Após o recebimento dos documentos da GG CONSTRUTORA EIRELI, o processo foi 
encaminhado à DVSF – Divisão de Seguros Habitacionais e Fundos, para análise da proposta, 
planilhas e requisitos de habilitação. Na sequência a DVSF emitiu a Nota Técnica 001/2022 
(mov. 160): 

 

760
165

Inserido ao protocolo 15.384.963-3 por: Harisson Guilherme Francoia em: 04/05/2022 15:28. As assinaturas deste documento constam às fls. 765a. A autenticidade
deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 4aeafb990f39991160972617f451f39e.



 

ATA Nº 130/DELI/2022 

Página 2  de 6  

 

 
 

Quanto aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e a exigência contida no 
subitem 4.1 do Anexo II do Edital (certidão de falência), a análise se deu pela equipe do DELI 
– Departamento de Licitação, por meio da Nota Técnica nº 30/DELI/2022 (mov. 164): 
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Quanto aos demais requisitos de qualificação econômico-financeira o DECT – Departamento 
de Contabilidade, emitiu o Memorando nº 097/DECT/2022 (mov. 163), abaixo integralmente 
transcrito: 
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Logo, nos termos da manifestação do DECT acima, a GG CONSTRUTORA EIRELI deve ser 
INABILITADA, uma vez que descumpriu o teor do Item 4, alínea “b”, do Anexo II do Edital, 
especificamente quanto ao teor da Observação 2: 
 

OBSERVAÇÕES 

Serão considerados aceitos na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 
apresentados: 
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(...) 
2. Sociedade por cota de responsabilidade limitada (Ltda.) 

 Fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, com assinatura do 
contador e sócio da empresa, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

 Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados e autenticados na 
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

 
Ainda, foram realizadas consultas aos sites do GMS, CNJ, CADIN e Portal da Transparência da 
licitante e sua única sócia, não se verificando quaisquer registros, conforme documentos 
anexados ao processo. 

DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS: Analisados todos os documentos, consoante Notas 
acima transcritas, e considerando as exigências contidas no edital e no Anexo II, a Comissão 
decidiu pela INABILITAÇÃO da GG CONSTRUTORA EIRELI, única participante do certame, 
haja vista o descumprimento do Item 4, alínea “b” do Anexo II do Edital, especificamente 
quanto ao teor da Observação 2. 

DO PRAZO RECURSAL: A presente Ata será encaminhada à licitante e disponibilizada no site 
da COHAPAR na presente data, oportunidade na qual será aberto prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para interposição de recurso administrativo, ou seja, até o dia 11/05/2022. 

DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a 
reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai adiante assinada pelos Membros da 
Comissão de Licitação. 

 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
 

 
Assinado eletronicamente 
Rodrigo Malagurti Di Lascio 

Assinado eletronicamente 
Nara Thie Yanagui 
 

Assinado eletronicamente 
Harisson Guilherme Françóia 
 

Assinado eletronicamente 
Luiz Carlos de Andrade  
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