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JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO
MUNICÍPIO DE UBATÃ - BAHIA.
I. DAS PRELIMINARES.
1.

Durante a fase de análise dos documentos de habilitação do certame em epígrafe

ocorrido no dia 24 de Agosto 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 PROJETAJ EMPREENDIMENTOS LTDA – ME foi questionado:1. Houve
alteração de atividade na empresa no dia 19.08.2022, entretanto a alteração não foi feita na certidão do
CREA que é anterior a data da alteração; 2. A empresa não atende em totalidade as parcelas relevantes, em
especial nos itens, a telha sanduiche e o forro mineral e a cartonado.

1. Consoante se constata da alteração contratual consolidada no dia 19.08.2022, verifica-se que os
elementos atinentes à reportada alteração não interferiram na principal atividade econômica que
legitimam a empresa de executar o objeto licitado (serviços/obras de engenharia), especialmente
porque as condições técnicas de sua expertise/habilitação para tal execução permaneceram hígidas.
Daí porque, em não sobejando risco ao melhor interesse da Administração, notadamente em alguma
álea que possa comprometer a execução do contrato, não parece razoável vituperar a participação da
empresa que a despeito de ter realizado a alteração contratual, todavia, essa circunstância não afeta a
sua condição econômica e de estrutura empresarial subsistente desde o advento da expedição da
certidão do CREA.
Ademais, entende a CPL que a “alteração dos elementos cadastrais” da certidão do CREA somente
compromete a certidão, se os novos dados da empresa modificarem substancialmente a sua capacidade
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operacional ou profissional. No caso de a alteração não comprometer a capacidade da empresa – p. ex.:
aumento do capital social, quadro societário – a nova situação não prejudica a participação da empresa.
2. Quanto às parcelas de relevância, tal análise deverá ser objeto de apreciação no tópico “III”.
Referente a empresa GLOBAL-SAN EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP foi questionado: 1. A certidão
simplificada da JUCEB apresentada demostra uma alteração contratual com data de 18/08/2022, entretanto
a ultima alteração contratual apresentada foi com data de 09-09/2021. 2. O balanço patrimonial não veio
acompanhado do CRC ou DHP do contador dessa forma não estando em conformidade com o solicitado
em edital.

1. Depreende-se dos autos verificou-se que a empresa proponente apresentou alteração contratual com
data de 09/09/2021, contudo na própria Certidão Simplificada da JUCEB consta o ultimo arquivamento,
uma alteração contratual com data de 18/08/2022. Sendo assim, a empresa deixou de apresentar a ultima
alteração contratual da empresa, logo não apresentou o contrato social em vigor, descumprindo a
alínea b do item 6.1.2 do Edital.
2. 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 ÁGATHA CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME,
nada foi questionado.
Os itens/parcelas de relevância serão objeto de apreciação no tópico “III”.
Referente a empresa SAGITARIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA foi questionado: 1. Não
atende em totalidade aos itens de relevância, em especial os itens de estrutura metálica e gradil.
Os itens/parcelas de relevância serão objeto de apreciação no tópico “III”.
Referente a empresa TRATLOC CONTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI foi questionado: 1. Não
atende em totalidade aos itens de relevância. 2. Apresentou atestados sem a CAT. 3. Apresentou CAT de
engenheiros sem comprovação de vínculo com a empresa
1. Os itens/parcelas de relevância serão objeto de apreciação no tópico “III”.
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2. Quanto à apresentação de atestados sem CAT, não foi encontrado dentre os documentos nenhum sem
estar acompanhado da CAT, mesmo sendo técnico operacional ou do responsável técnico.
3. Em análise aos autos, verificou-se que existe o contrato de prestação de serviço com o Responsável
Técnico, o Eng. Gustavo Sacramento Gomes da Silva. As demais Cats foram apresentadas em nome da
empresa licitante, logo se caracteriza como técnico operacional.
Referente a empresa VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA foi questionado: 1. Não atende
em totalidade os itens de relevância, pois apresentou atestado parcial, com itens zerados
Os itens/parcelas de relevância serão objeto de apreciação no tópico “III”.
Referente a empresa HS SOUZA CONSTRUTORA EIRELI – EPP foi questionado: 1. Apresentou
FGTS vencido.

Depreende-se dos autos que a certidão FGTS da proponente está vencida, circunstância esta, porém,
que não afeta a sua habilitação em razão de que a licitante é microempresa, na forma da lei, portanto,
uma vez declarada vencedora, será reaberto o prazo de cinco dias para regularização da certidão,
consoante Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.
Os itens/parcelas de relevância serão objeto de apreciação no tópico “III”.

Referente a empresa GMC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA nada foi questionado.
Os itens/parcelas de relevância serão objeto de apreciação no tópico “III”.
Referente a empresa CONSTRUTORA BVM EIRELI foi questionado: 1. Apresentou certidão Estadual e
Municipal vencidas. 2. Não apresentou cadastro Sicaf ou Saeb ou CRC do Município. 3. Não atende em
totalidade os itens de relevância.
1. Depreende-se dos autos que as certidões Estadual e Municipal da proponente se encontra com prazo
de validade expirado, circunstância esta, porém, que não afeta a sua habilitação em razão de que a
licitante é ME (Micro Empresa), na forma da lei, portanto, uma vez declarada vencedora, será reaberto
o prazo de cinco dias para regularização da certidão, consoante Lei Complementar 123/2006 e suas
alterações

2. Compulsando-se a documentação entregue pelo proponente, verificou-se que a empresa não apesentou
SICAF, SAEB, ou CRC do Município, dessa forma não atendendo o solicitado no item 6.1 do edital.

3. Os itens/parcelas de relevância serão objeto de apreciação no tópico “III”.

Referente a empresa SANTOS FONSECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI foi questionado: 1.
Que a empresa não apresentou balanço patrimonial. 2. Não apresentou cadastro Sicaf ou Saeb ou CRC do
Município.

1. Compulsando-se a documentação entregue pelo proponente, verificou-se que a empresa não apresentou
balanço patrimonial do ultimo exercício, sendo assim descumpriu a alínea a do Item 9.2.1.
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2. Compulsando-se a documentação entregue pelo proponente, verificou-se que a empresa não apresentou
SICAF, SAEB, ou CRC do Município, dessa forma não atendendo o solicitado no item 6.1 do edital.

Os itens/parcelas de relevância serão objeto de apreciação no tópico “III”.

Referente a empresa 46.454.018 LTDA (Construtora e Serralheria Fenix Ltda) foi questionado: 1. Não
apresentou cadastro Sicaf ou Saeb ou CRC do Município. 2. Não atende em totalidade os itens de
relevância. 3. Apresentou contrato de prestação de serviço com o engenheiro Alan Vagner Oliveira dos
Santos em cópia simples. 4. Consta no CREA da empresa como responsável técnico da empresa o Eng.
Rafael Costa Moreira, entretanto no CREA de pessoa física do Eng. não consta a empresa, denotando assim
que houve alteração não informada ao CREA.

1. Compulsando-se a documentação entregue pelo proponente, verificou-se que a empresa não apresentou
SICAF, SAEB, ou CRC do Município, dessa forma não atendendo o solicitado no item 6.1 do edital.
2. Quanto às parcelas de relevância, tal análise deverá ser objeto de apreciação no tópico “III”.

3. Todos os documentos apresentados em cópias simples, caso a empresa seja declarada vencedora, uma
vez declarada vencedora, será reaberto o prazo para apresentação.

4. Compulsando-se a documentação entregue pela proponente, verificou-se que o CREA de Pessoa
Jurídica foi emitido com data de 27/07/2022 e o CREA de Pessoa Física do Eng. Rafael Costa Moreira foi
emitida na data 02/06/2022, logo se denota que a alteração efetuada no CREA de PJ ainda será
acrescentada no CREA de PF do Eng. Contudo, por haver contrato de prestação de serviço com o
Engenheiro em questão, a comissão entende que não há óbices na vinculação entre empresa e responsável
técnico.
Referente a empresa CCX CONSTRUÇÕES COMÉRCIO , CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – ME
foi questionado: 1. Consta no CREA da empresa como responsável técnico da empresa o Eng. Onias Bento
da Silva Neto, entretanto no CREA de pessoa física do Eng. não consta a empresa, denotando assim que
houve alteração não informada ao CREA. 2. Não apresentou certidão de falência e concordata, apenas
insolvência. 3. Não atende em totalidade os itens de relevância.
1. Compulsando-se a documentação entregue pela proponente, verificou-se que o CREA de Pessoa Jurídica
foi emitido com data de 01/08/2022 e o CREA de Pessoa Física do Eng. Onias Bento da Silva Neto foi
emitida na data 28/03/2022, logo se denota que a alteração efetuada no CREA de PJ ainda será
acrescentada no CREA de PF do Eng. Contudo, por haver contrato de prestação de serviço com o
Engenheiro em questão, a comissão entende que não há óbices na vinculação entre empresa e responsável
técnico.
2. Compulsando-se a documentação entregue pelo proponente, verificou-se que a empresa não apresentou a
Certidão de Falência e Concordata e sim de Insolvência, dessa forma descumpriu a alínea b do Item 9.2.1.
Quanto às parcelas de relevância, tal análise deverá ser objeto de apreciação no tópico “III”.

III.
DO ATENDIMENTO ÀS PARCELAS RELEVANTES EXIGIDAS NO
EDITAL.
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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
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE UBATÃ.

Após análise de documentação referente ao Acervo Técnico das respectivas empresas,
foi constatado que:

A empresa CONSTRUTORA BVM EIRELI não atendeu aos seguintes Itens de
parcelas de relevância técnica: Item: 5.1.1 - Montagem e desmontagem de forma para

pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento; Item

5.1.2 - Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e
colocação; Item 5.1.3 - Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte,

dobra e colocação; Item 6.2.3 - Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos

dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento,

cal e areia) para parede externa; Item 7.7.1 - Gradil metalico e tela de aço galvanizado,
inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4); Item 8.2 - Telha Sanduiche metalica com
preenchimento em PIR; Item 9.1 - Impermeabilização com tinta betuminosa em

fundações (vigas baldrames); Item 10.1.11 - Forro de gesso acartonado estruturado -

montagem e instalação; Item 10.1.12 - Forro em fibra mineral removível

(1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm; Item 11.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, espessura 10cm;
Item 11.2.3 - Pavimentação em blocos inter travado de concreto, assentados sobre
colchão de areia; bem como não alcançou o percentual mínimo nos seguintes itens:

6.2.1 - Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais:
39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para
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parede interna; Item 10.1.1 - Chapisco de aderência em paredes internas, externas,

vigas, platibanda e calhas; Item 10.1.3 - Emboço paulista para paredes externas traço
1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm; Item 19.4.1 - Condutor de cobre unipolar,

isolação em PVC/70ºC, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a
seguinte seção nominal: #2,5 mm².

A empresa SAGITARIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, não
atendeu aos Itens 7.7.1 - Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura

(GR1, GR2, GR3, GR4); Item 8.2 - Telha Sanduiche metálica com preenchimento em
PIR; Item 9.1 - Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas
baldrames); Item 10.1.11 - Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e

instalação; Item 10.1.12 - Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado
sobre perfil metálico "T" invertido 24mm.

A empresa SANTOS FONSECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI não
atendeu aos itens 10.1.11 - Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e
instalação; Item 10.1.12 - Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado
sobre perfil metálico "T" invertido 24mm; Item 11.2.3 - Pavimentação em blocos Inter
travado de concreto, assentados sobre colchão de areia.
Logo,

após

análise

verificamos

que

as

empresas

GLOBAL-SAN

EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, ÁGATHA CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA – ME, PROJETAJ EMPREENDIMENTOS LTDA – ME,

VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, GMC CONSTRUÇÕES E
ENGENHARIA LTDA, 46.454.018 LTDA (Construtora e Serralheria Fenix Ltda), HS
SOUZA

CONSTRUTORA

EIRELI

–

EPP,

TRATLOC

CONTRUÇÕES

E

TRANSPORTES EIRELI E CCX CONSTRUÇÕES COMÉRCIO, CONSULTORIA E

SERVIÇOS LTDA – ME atenderam a todas as parcelas relevantes definidas em edital.,
considerando em alguns casos, serviços por similaridade..
IV. 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:

GLOBAL-SAN EMPREENDIMENTOS

LTDA – EPP CNPJ
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10.584.369/0001-42; SAGITARIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ

Nº

37.791.470/0001-20;

CONSTRUTORA

BVM

EIRELI

CNPJ

Nº

11.043.484/0001-72; SANTOS FONSECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 27.561.662/0001-97, CCX CONSTRUÇÕES COMÉRCIO , CONSULTORIA

E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ Nº 04.495.084/0001-32 e 46.454.018 LTDA

(Construtora e Serralheria Fenix Ltda) CNPJ Nº 46.454.018 /0001-64, em virtude dos
motivos relatos no corpo desta decisão. Destarte, por cumprir todas as exigências do

instrumento convocatório, sagraram-se HABILITADAS as empresas: ÁGATHA
CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ Nº

00.794.379/0001-59, TRATLOC CONTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ Nº 18.085.448/0001-10, VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

LTDA CNPJ Nº 13.928.066/0001-98, HS SOUZA CONSTRUTORA EIRELI –
EPP CNPJ Nº 13.011.456/0001-07, GMC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA

LTDA CNPJ Nº 19.277.832/0001-88 e PROJETAJ EMPREENDIMENTOS LTDA
– ME, CNPJ Nº 25.204.592/0001-94.

Esta é a decisão da comissão permanente de licitação.
Ubatã – Bahia, 14 de Setembro 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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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022
O MUNICÍPIO DE UBATÃ, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de

Licitação, torna público o resultado da fase de habilitação da TOMADA DE PREÇO Nº
007/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARA NA CONSTRUÇÃO DE UMA
CRECHE LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBATÃ - BAHIA, conforme condições e
especificações constantes do Edital e seus Anexos, com auxilio da equipe técnica de
engenharia,

foram

julgadas

INABILITADAS

das

empresas,

GLOBAL-SAN

EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP CNPJ Nº 10.584.369/0001-42, por deixar de

apresentar a ultima alteração contratual da empresa, logo não apresentou o contrato social em
vigor, descumprindo a alínea b do item 6.1.2 do Edital; SAGITARIO EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 37.791.470/0001-20, por não atenderem totalmente as

parcelas relevantes contidas no item 9.2.2.1, conforme parecer técnico; CONSTRUTORA

BVM EIRELI CNPJ Nº 11.043.484/0001-72, por não apesentar SICAF, SAEB, ou CRC do
Município, dessa forma não atendendo o solicitado no item 6.1 do edital e por não atenderem
totalmente as parcelas relevantes contidas no item 9.2.2.1, conforme parecer técnico;

SANTOS FONSECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 27.561.662/0001-97

não apresentar balanço patrimonial do ultimo exercício, sendo assim descumpriu a alínea a do
Item 9.2.1, não apresentar SICAF, SAEB, ou CRC do Município, dessa forma não atendendo

o solicitado no item 6.1 do edital e por não atenderem totalmente as parcelas relevantes
contidas no item 9.2.2.1, conforme parecer técnico; CCX CONSTRUÇÕES COMÉRCIO ,
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ Nº 04.495.084/0001-32, por não

apresentar Certidão de Falência e Concordata e sim de Insolvência, dessa forma descumpriu a

alínea b do Item 9.2.1 e 46.454.018 LTDA (Construtora e Serralheria Fenix Ltda) CNPJ Nº
46.454.018 /0001-64, não apresentar SICAF, SAEB, ou CRC do Município, dessa forma não

atendendo o solicitado no item 6.1 do edital, logo não atendendo a totalidade das exigências
no instrumento convocatório, e pela HABILITAÇÃO das empresas ÁGATHA
CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ Nº
00.794.379/0001-59, TRATLOC CONTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI CNPJ Nº
Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã – BA, Cep. 45.550-000
Email: licitauba@hotmail.com
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Ubatã

Serviço Público Municipal
Prefeitura Municipal de Ubatã
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59
COPEL – Comissão Permanente de Licitação

18.085.448/0001-10, VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº

13.928.066/0001-98, HS SOUZA CONSTRUTORA EIRELI – EPP CNPJ Nº
13.011.456/0001-07, GMC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº

19.277.832/0001-88 e PROJETAJ EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ Nº

25.204.592/0001-94. 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,

licitaubata@hotmail.com.

Ubatã

–

Bahia.

Outras

informações

pelo

Ubatã – Bahia, 14 de Setembro de 2022.
Igor Bastos Rocha Melo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria 097/2022
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