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JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARA NA INFRAESTRUTURA: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RELÍQUIA.

I. DAS PRELIMINARES.
1.

Durante a fase de análise dos documentos de habilitação do certame em epígrafe ocorrido no

dia 15 de Junho de 2022 com início as 09h30min, tem-se que a Comissão, legitimamente investida,
recebera os envelopes com os documentos pertinentes dos licitantes participantes, tendo efetuado os

credenciamentos, bem assim constado em ata os apontamentos suscitados pelos proponentes em
relação a cada um documento que sugere suposta incongruência às regras editalícias.

II. DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS (Obs.: Todos os questionamentos referentes ao
atendimento das parcelas de relevância previstas no edital serão respondidos no tópico III).

Referente a empresa TEIXEIRA E DIAS ENGENHARIA EIRELI o representante da empresa G S
COMERCIAL EIRELI questionou que a empresa não apresentou termo de abertura e encerramento do balanço,
não apresentou o contrato de prestação de serviço do engenheiro e não apresentou declaração de
responsabilidade do engenheiro.
Referente a não apresentação do termo de abertura e encerramento, compulsando-se a documentação entregue
pelo proponente, verificou-se que a empresa não apresentou os documentos precitados, assim, não cumpriu em
totalidade o solicitado na alínea “a.1” do item 9.2.1 do instrumento convocatório. Em tempo, registra-se o
identificado pela CPL no momento do certame, onde verificou que a empresa apresentou os números dos
índices do balanço patrimonial zerado, sendo assim descumprindo a alínea “a.4” do edital.
Referente a não apresentação do Contrato de Prestação de Serviço com o Engenheiro, compulsando-se a
documentação entregue pelo proponente, verificou-se o Engenheiro “Valdemiro Alves dos Santos” é o
responsável técnico da empresa constante na certidão do CREA de Pessoa Jurídica, sendo assim comprovando o
pertencimento ao quadro da empresa, atendendo por fim, a alínea “b.2” do item 9.2.2 do edital.
Referente a declaração de responsabilidade do engenheiro citada, registra-se que não é pedido no edital a
apresentação da mesma, sendo assim não existe a obrigatoriedade de sua apresentação.
Referente a empresa GMC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA o representante da empresa G S
COMERCIAL EIRELI não apresentou declaração de menor e CRC.
Referente a não apresentação do CRC, compulsando-se a documentação entregue pelo proponente, verificou-se
que a empresa apesentou Cadastro no SAEB, dessa forma atendendo o solicitado no item 6.1 do edital.
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Compulsando-se os autos, verifica-se que a declaração de menor solicitada na “alínea “a” do item 9.2.3” consta
nos autos.
Referente a empresa SAGITÁRIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME a representante da
empresa G S COMERCIAL EIRELI não apresentou declaração de responsabilidade do engenheiro, apresentou
o Contrato Social incompleto sem todas as alterações, e apresentou o mesmo Engenheiro que a empresa
ÁGATHA CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
Referente ao Contrato Social incompleto, compulsando-se a documentação entregue pelo proponente, verificouse que a empresa apresentou a 1º alteração, contudo a alteração está consolidada, sendo assim, inexistindo a
obrigatoriedade de apresentar as alterações anteriores.
Referente a declaração de responsabilidade do engenheiro citada, registra-se que não é pedido no edital a
apresentação da mesma, sendo assim não existe a obrigatoriedade de sua apresentação.
O questionamento referente ao CREA Pessoa física do engenheiro será objeto de apreciação no tópico “IV”.
Referente a empresa RIBEIRO ALMEIDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA a representante da
empresa G S COMERCIAL EIRELI questionou que identificou divergência no FGTS, o contrato de prestação
de serviço com o engenheiro “Diego Magalhães Melo” está em nome de outra empresa, não apresentou
declaração de responsabilidade do engenheiro.
Referente ao Contrato de Prestação de Serviço do Engenheiro “Diego Magalhães Melo”, compulsando-se a
documentação entregue pelo proponente, de sobrelevar que a pessoa jurídica que valida a contratação do
responsável técnico, a saber, o engenheiro civil Sr. Diego Felipe Magalhães Santos de Melo, possui inscrição no
CNPJ sob o número 11.424.506/0001-44. Em verdade, a matriz de CNPJ é a certidão de existência, constituição
e validade da empresa, de sorte que no caso concreto, a despeito de ter havido alterações contratuais
supervenientes, inclusive para efeito de encontrar o melhor regime de tributação e/ou o caminho da elisão fiscal,
a bem da verdade, a existência jurídica da empresa preservou a sua constituição originária, com o mesmo CNPJ,
sem que tenha havido baixa. Assim, não se pode sobejar algum óbice a corroborar os efeitos de validade da
indicação do responsável técnico que, por sua vez, deve exercer o seu múnus profissional por prazo
indeterminado (cláusula segunda, parágrafo segundo).
Referente a divergência na certidão do FGTS, o entendimento é idêntico ao em epigrafe, pois apesar de
apresentar outra razão social, o CPNJ contido na certidão é o mesmo que consta no seu contrato social. No
intuito de dirimir qualquer duvida, a CPL consultou a autenticidade da certidão e não encontrou óbice.
Referente a declaração de responsabilidade do engenheiro citada, registra-se que não é pedido no edital a
apresentação da mesma, sendo assim não existe a obrigatoriedade de sua apresentação. Entretanto, em análise, a
CPL verificou que a empresa não apresentou a certidão especifica constante na alínea “e” do Item 9.2.2, sendo
assim descumprindo o solicitado em edital.
Referente a empresa ÁGATHA CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA a representante
da empresa G S COMERCIAL EIRELI questionou apresentou CREA de Pessoa física do mesmo engenheiro da
empresa SAGITÁRIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME.
O questionamento referente ao CREA Pessoa física do engenheiro será objeto de apreciação no tópico “IV”.
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Referente a empresa CABRAL E ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA ME a representante da empresa G S
COMERCIAL EIRELI questionou não apresentou CRC e não apresentou DHP do contador.
Referente a não apresentação do CRC, compulsando-se a documentação entregue pelo proponente, verificou-se
que a empresa apesentou Cadastro no SICAF, dessa forma atendendo o solicitado no item 6.1 do edital.
Preliminarmente, com referência a censura de não apresentação de DHP do contador, impõe-se consignar que a
jurisprudência do TCU é clarividente quanto à impertinência da sua exigência nos documentos contábeis,
afigurando-se cláusula ilegal que implica em restrição à competitividade do certame, mediante afronta ao art. 3º,
§ 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993 (Acórdãos TCU 2.993/2009, 1.052/2011, 1.924/2011, 2.344/2011, 643/2012,
971/2012 e 1.146/2015, todos do Plenário).
Referente a empresa CCX CONSTRUÇÕES, CÓMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – ME
a representante da empresa G S COMERCIAL EIRELI questionou o contrato de prestação de serviço com o
engenheiro não está assinado pela empresa, apenas pelo engenheiro.
Compulsando-se a documentação entregue pelo proponente, verificou-se o contrato de prestação de serviço com
o Engenheiro “Victor Santana Gonçalves” realmente encontra-se sem assinatura do contratante, sendo assim,
perdendo a sua validade jurídica para comprovação de vinculo entre as partes. Entretanto, notou-se que a
totalidade do acervo técnico apresentado nos documentos da empresa é do outro Engenheiro, o Sr. “Onias Bento
da Silva Neto”, o qual encontra-se com contrato de prestação assinado por ambas as partes e ainda está
vinculado ao Crea Pessoa jurídica da empresa, como responsável técnico, comprovando assim fazer parte do
quadro da empresa.
Contudo, conforme registrado na ata do certame pela CPL, a empresa em epigrafe, apresentou balanço
patrimonial do ano de 2020, sendo assim não faz referencia do ultimo exercício social, descumprindo assim a
alínea “a” do item 9.2.1.
Referente a empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS ALVIM EIRELI a representante da empresa G S
COMERCIAL EIRELI apresentou certidão federal vencida.
Referente a não apresentação a apresentação certidão federal vencida, regista-se que conforme já explicitado na
ata do certame, momento em que identifica que a empresa: “apresentou a certidão federal vencida, entretanto
por se tratar de ME/EPP, caso seja declarada vencedora poderá apresentar nova certidão conforme os
pressupostos da LC 123/06 e suas alterações”.
Referente a empresa CCX CONSTRUÇÕES, CÓMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – ME
a representante da empresa ÁGATHA CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA não atendeu
em totalidade do “tubo de concreto 600” constante nas parcelas relevantes.
Os itens/parcelas de relevância serão objeto de apreciação no tópico “III”.
Por fim, apesar de não ter havido questionamentos referente à empresa PRESTSUL OBRAS DE

URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI, a CPL na ata do
certame identificou arbitrariedades nos documentos apresentados pela proponente, senão
vejamos: “A empresa PRESTSUL OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÕES

SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI apresentou as certidões municipal e federal vencidas, não
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apresentou “ART” dos engenheiros para atendimento das parcelas relevantes, não apresentou as

certidões FGTS, Estadual e Trabalhista, apresentou balanço patrimonial do ano de 2020 e não
apresentou a certidão de falência e concordata”.

Dessa forma, conforme explicitado, a empresa PRESTSUL OBRAS DE URBANIZAÇÃO

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI descumpriu: as alíneas “c”, “e” e “f” do

item 6.1.3; a alínea “a” e “b” do item 9.2.1; e a alínea “b” do item 9.2.2, tornando assim
impossível a análise das parcelas relevantes.

III.

DO ATENDIMENTO ÀS PARCELAS RELEVANTES EXIGIDAS NO EDITAL.
Preambularmente, registre-se que o processo fora encaminhado para a Secretaria de

Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, onde a área técnica em Engenharia exarou

memorando aplicável a cada um dos casos para efeito de cumprimento e atendimento das
parcelas de relevância previstas no edital. Assim, segue abaixo análise na íntegra, a qual
também será incorporada ao processo administrativo, senão vejamos.

A Comissão Permanente de Licitação solicitou a este departamento Parecer Técnico acerca da

análise do acervo técnico, apresentado pelas respectivas empresas participantes do certame, cujo
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARA NA INFRAESTRUTURA: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO
RELÍQUIA.

Após análise de documentação referente ao Acervo Técnico das respectivas empresas, foi
constatado que, das empresas habilitadas pela Comissão Permanente de Licitação, as empresas
ÁGATHA CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, SAGITÁRIO

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CABRAL E ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA,
CONSTRUTORA E SERVIÇOS ALVIM EIRELI, GS COMERCIAL EIRELI, RIBEIRO
ALMEIDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, TEIXEIRA E DIAS ENGENHARIA

EIRELI, CCX CONSTRUÇÕES, CÓMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – ME e
GMC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA atenderam a todos os itens descritos como
parcelas de relevância técnica atingindo seu percentual mínimo.

IV. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICA. FATO
INCOMUM QUE ATINGE DUAS PROPONENTES. APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS.
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Com efeito, registrou-se na assentada de recebimento de documentos e propostas do dia 15 de

Junho do corrente ano, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
de Ubatã, situada à Av. Lauro de Freitas nº 199, Centro, nesta cidade, relativamente o certame

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA

PARA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

ENGENHARA

NA

INFRAESTRUTURA: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RELÍQUIA, que as empesas

SAGITÁRIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME e ÁGATHA CONSTRUTORA
& PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME apresentaram CREA de pessoa Física do mesmo
engenheiro, a saber, o “Sr. Malory Carvalho”.

Ainda em sede de recebimento de documentos, as respectivas e nominadas pessoas jurídicas,
esclareceram tratar-se de um erro/equívoco que não macularia a participação de ambas no
processo.

Vejamos os apontamentos de cada uma das empresas.
Pela licitante “SAGITÁRIO” foi dito que: “o engenheiro Malory faz parte do quadro técnico da

empresa SAGITÁRIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME conforme a certidão do

CREA da empresa e do próprio e não da empresa ÁGATHA CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA”.

Pela licitante “AGHATA” foi dito que: “a empresa ÁGATHA CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS LTDA. no tocante ao questionamento de uma certidão de quitação do engenheiro
“Malory Carvalho Senna”, juntada no documento de habilitação, nas folhas 27-a, em nada vicia o

ato licitatório ou causa prejuízo a administração, haja vista, que o referido engenheiro “Malory”
não faz parte do quadro técnico permanente e nem temporário da empresa ÁGATHA

CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, cuja a certidão foi juntada

equivocadamente, e no quadro técnico da empresa faz parte a engenheira “Marcela Alves Porto”

com contrato com a empresa desde 12/06/2014, detentora das CAT’s apresentadas no processo,
TP-004/2022 em nome da licitante, tendo ainda a empresa como responsável técnico através de

contrato de prestação de serviço, com firma reconhecida, a Eng. “Ana Leticia”, também detentora

de “Cat’s” nos autos do processo licitatório. Além disso, a empresa indica para a composição do
seu quadro técnico, as folhas 58-A, Marcela Alves Porto, Ana Leticia como responsável como

técnico e Luis Alberto como técnico de segurança do trabalho, ambos indicados pela empresa, com
declaração de anuência dos respectivos indicados e contratos celebrados entre as partes, conforme

determina a lei. Portanto o Sr. “Malory”, além de não possuir vinculo nenhum com a empresa, não
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foi indicado, não tem contrato e nem declaração de anuência, muito menos “Cat” no processo
habilitatório da licitante, assim sendo, uma certidão de quitação juntada equivocadamente, não

pode contaminar o processo, causar prejuízo a administração ou a qualquer licitante, entendendo
que é uma situação passiva de ser sanada.”.

Preliminarmente, ressalte-se que o ponto nevrálgico da discussão não se cinge em delimitar quem é
o responsável técnico da empresa ou simplesmente se os elementos apresentados em CAT

(Certidão de Acervo Técnico) atendem as condições de habilitação técnica, na forma prevista pelo
edital e segundo as dicções legais.

Apraz esclarecer que a suscitação em sede da assentada do certame foi tão somente uma situação
circunstancial, para não dizer inusitada, na qual uma das empresas, na montagem de sua proposta
de habilitação, em envelope indevassável cujo conteúdo é categoricamente sigiloso e somente a ela

deva confiar reserva, juntou documento de registro perante o CREA de um profissional que não é o
seu representante legal, muito menos técnico (engenheiro).

Há mais, o nominado documento de registro existente no envelope de habilitação da proponente
“AGHATA” pertencia, em verdade, a profissional e responsável técnico de outra empresa, sua
concorrente direta, a saber, “SAGITÁRIO”.

Para que se possa chegar a uma linha de raciocínio razoável e segundo previsão da norma cogente,

mister se faz reverberar que a licitação não pode ser um fim em si mesmo, pelo contrário, se
reporta como um conjunto de atos administrativos concatenados que visa a escolha da proposta

mais vantajosa à Administração Pública sem que haja qualquer mácula ou conduta suspeita capaz
de pôr em cheque a higidez do procedimento.

Assim e a bem da verdade, a interpretação às normas de contratação pública devem operar-se de
maneira sistêmica e interdisciplinar ao Regulamento das Licitações (Lei Federal 8666/1993), até
porque inexiste dispositivo específico que regulamente a casuística posta.

Não fosse tal premissa, não teria o legislador, de maneira sólida e explícita, consignado no art. 3º e
ss. da Lei Federal n. 8666/1993 as diretrizes que se espera do processo de compras públicas:

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
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nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.

(Regulamento)

(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

(Regulamento)

(Regulamento)

Nessa trilha, em sede do bom raciocínio do homem médio, a primeira pergunta que se pode
consignar na situação posta seria: qual a razão de um documento (específico) de uma pessoa física,
profissional e responsável técnico de uma licitante, fazer parte do conjunto de documentos,
sigiloso e indevassável, de sua principal concorrente?

Para uma melhor compreensão donde se pretende chegar, estariam as empresas, então
concorrentes, cônscias de que estão prejudicando a si mesmas? O profissional comum a ambas,
teria conhecimento da proposta de cada uma das licitantes?

A resposta a tais questionamentos, deve considerar a essência de aplicação sistêmica das normas
vertentes à espécie.

Evidentemente que quando se participa de um processo concorrencial, deve-se ter em mente que as

empresas estão em sede de disputa, onde qualquer elemento que possa prejudicar a sua habilitação,
seja retirado do processo.

Na espécie, está claro como o sol que a empresa “AGHATA” sustenta ter se equivocado na juntada
do sobredito documento. Entrementes, não se pode perder de vista que para que se possa ter acesso

ao mencionado documento de registro, detidamente no Estado da Bahia, o interessado deve possuir

diversos dados personalíssimos do profissional responsável para uma pesquisa de emissão
eletrônica da certidão, consoante se constata do próprio link extraído do portal CREA/BA:
https://crea-ba.sitac.com.br/app/view/sight/externo.php?form=CadastrarProfissional

Nessa trilha, a despeito de “equivocada” a juntada de tal documento, como secundado pela própria

licitante que pede escusas ao juntá-lo nos seus documentos de habilitação, é certo que a empresa

“AGHATA” detinha em seu poder informações sigilosas, pertencente ao responsável técnico da
outra licitante, sua concorrente, o que de todo modo é um paradoxo.

Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã –BA, Cep. 45.550-000
Email: licitauba@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTM4OUE2MTVDMTIYMDA3NK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Julho de 2022
9 - Ano XVIII - Nº 3696

Ubatã

Serviço Público Municipal
Prefeitura Municipal de Ubatã
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59
COPEL – Comissão Permanente de Licitação
Se a juntada foi intencional, ou não, pouco interessa a esta análise, até porque a boa-fé, de fato, é

presumível. Todavia, é bom que se tome em linha de conta que a Administração Municipal não
pode ficar refém de uma dúvida, se intencional ou não, capaz de prejudicar a higidez de todo o seu
processo de análise e escolha do licitante que apresentará a proposta mais vantajosa ao Poder

Público, na forma da lei e dos princípios reitores da contratação pública, longe de qualquer
combinação de informações e/ou documentos para efeito de participação no processo.

Ora, em tese, se duas licitantes, então antagonistas na disputa, possuem em comum uma pessoa

detentora de informações a ambas, e a justificativa secundada pela empresa é de que foi um
equívoco, é certo que tal circunstância é violadora do propósito de que se espera de um processo

licitatório. O monopólio da informação de cada um licitante deve guardar relação direta com

estratégia de cada um deles, sem qualquer compartilhamento, sob pena, inclusive, de causar um
direto ou indireto conflito de interesse, em prejuízo da Administração Pública, mormente ao
interesse público diretamente envolvido.

Essa é a principal preocupação do Gestor Público, conduzir processo sem que haja
questionamentos quanto ao comprometimento do caráter competitivo.

Bem por isso, assevere-se que os núcleos previstos nos tipos insertos nos arts. 337-F e 337-J,

ambos da novel Lei Federal n. 14.133/2021 (nova Lei de Licitações) não deixam margens de
dúvidas quando se põe em cheque premissas básicas de um processo licitatório.

Diante de tais elementos e considerações, restam inabilitadas ambas as pessoas jurídicas, por

violação de princípios reitores da Administração Pública imanentes à contratação pública
cumulada à orientação do art. 3º da Lei 8666/1993.

V. DECISÃO

Isto posto, esta Comissão Permanente de Licitação, após analisar todos os questionamentos e a
documentação das licitantes, em conjunto com análise das partes relevantes efetuada pelo setor
técnico do município decide pela INABILITAÇÃO das empresas: TEIXEIRA E DIAS

ENGENHARIA EIRELI CNPJ Nº 41.148.523/0001-67; PRESTSUL OBRAS DE URBANIZAÇÃO
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 12.420.814/0001-64; CCX

CONSTRUÇÕES, CÓMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ Nº
04.495.084/0001-32; RIBEIRO ALMEIDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº

11.424.506/0001-44 ; ÁGATHA CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME,
Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã –BA, Cep. 45.550-000
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Serviço Público Municipal
Prefeitura Municipal de Ubatã
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59
COPEL – Comissão Permanente de Licitação
CNPJ Nº 00.794.379/0001-59; e SAGITÁRIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ Nº 37.791.470/0001-20, em virtude dos motivos relatos no corpo desta decisão. Destarte, por
cumprir todas as exigências do instrumento convocatório, sagraram-se HABILITADAS as

empresas: CABRAL E ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ Nº 10.901.525/001-51, G S
COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 31.034.179/0001-21; CONSTRUTORA E SERVIÇOS
ALVIM EIRELI, CNPJ Nº 22.864.781/0001-03; e GMC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA

LTDA CNPJ Nº 19.277.832/0001-88. Por fim, informa que, a partir da presente publicação, fica
aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, na forma do Art. 109, da Lei nº 8.666/93 e que os
autos do processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados, na sede da Rua Lauro de
Freitas, 199, Centro, Ubatã – Bahia. Outras informações pelo e-mail: licitaubata@hotmail.com.
Esta é a decisão da comissão permanente de licitação.
Ubatã – Bahia, 1º de Julho de 2022.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
IGOR BASTOS ROCHA MELO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
DANIEL DA SILVA CORREIA
Secretario “Ad Hoc”

JOSIMAR MOREIRA DOS SANTOS
Membro
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PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA PREÇO Nº 006/2022

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n.º 097/2022 faz

saber aos interessados do certame em epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARA NA
RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANÍBAL AZEVEDO, o resultado da fase de julgamento das
propostas de preços das empresas habilitadas, conforme condições e especificações

constantes do Edital e seus anexos. As empresas habilitadas apresentaram os seguintes
valores: SAGITÁRIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME com R$ 384.787,19

(Trezentos oitocentos e quatro mil setecentos e oitocentos e sete reais e dezenove

centavos); CABRAL E ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA com R$ 373.197,00 (Trezentos e

setenta e três mil centos e noventa e sete reais); e ÁGATHA CONSTRUTORA &
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME com R$ 374.751,19 (Trezentos e setenta e quatro

mil setecentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos). A empresa SAGITÁRIO
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME não apresentou planilha de composição de
Custos e Formação de Preços conforme previsto na alínea “c” do item 10.4 do instrumento

convocatório, destarte a proposta da empresa está DESCLASSICADA. A licitante CABRAL E

ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA sagrou-se vencedora com o valor global de R$ 373.197,00
(Trezentos e setenta e três mil centos e noventa e sete reais), considerando o atendimento

às exigências do edital e a vantajosidade dos preços diante do valor estimado da contratação.
Registre-se que a empresa CABRAL E ROCHA CONSTRUÇÕES LTDA, então declarada

vencedora, apresentou nos documentos de habilitação, a certidão federal vencida, dessa forma,
conforme previsão na LC 123/06 e suas alterações, fica a empresa convocada a apresentar
nova certidão no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação do resultado. Informa também

que, a partir da presente publicação, fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, na
forma do Art. 109, da Lei nº 8.666/93 e que os autos do processo encontram-se com vistas

franqueadas aos interessados, na sede da Rua Lauro de Freitas, 199, Centro, Ubatã – Bahia.
Outras informações pelo e-mail: licitaubata@hotmail.com.
Ubatã – Bahia, 1º de Julho de 2022.

Igor Bastos Rocha Melo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria 097/2022
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