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Licitações

RELATÓRIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
1.

DADOS

1.1

- Modalidade: Tomada de Preços nº 007/2022

1.2

- Processo Nº: 180/2022

1.3
- Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção
do estacionamento do centro de comercialização de animais na sede do Município de
Quixabeira, Bahia.
1.4

- Tipo: Menor Preço Global.

2.

CONSIDERAÇÕES

2.1
- A convocação dos Interessados ocorreu mediante publicação do Aviso da Tomada de
Preço no “Diário Oficial do Município de Quixabeira, Diário Oficial da União e no jornal
Correio”, no dia 31 de agosto de 2022.
2.2
- No dia 15 de setembro de 2022 às 09:00 (nove) horas, compareceram à abertura da
sessão, os representes das seguintes empresas:
EMPRESAS PARTICIPANTES/REPRESENTANTES
01 – ALFA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 36.032.281/0001-01
02 - VÁRZEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 17.620319/0001-12
03 – R L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 12.502.056/0001-23
04 - ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - ME.
CNPJ: 24.972.724/0001-65
05 - DF ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 33.097.255/0001-73
06 - FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
07 - ALMEIDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 08.936.028/0001-47
08 - SHAMAH CONSTRUTORA EIRELE - ME
CNPJ: 17.947.812/001-41
09 - DIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 27.451.207/0001-39
10 - EMPREITEIRA LIMA LTDA
CNPJ: 13.198.118/0001-18
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11 - LOCOMAX TRANSPORTE EIRELI
CNPJ: 17.420.778/0001-52
12 - AGRILUD CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 05.747.572/0001-52
13 – LVT CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 10.609.095/0001-63
14 – RA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 34.456.295/0001-27
15 – RM OBRAS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 40.622.647/0001-70
16 - ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI-EPP
CNPJ: 19.846.470/0001-07
17 - LM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 37.452.815/0001-11
18 – CONSTRUTORA M ROCHA LTDA
CNPJ: 45.881.931/0001784
19 - ESTRELAS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 25.298.072/0001-98
20 – L B DE PINHO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.804.004/0001-49
21 - RASANTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME
CNPJ: 37.203.075/0001-80
22 – MARTINS RIOS EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 47.321.247/0001-73
23 – J MATOS CONTRUÇÕES LOCAÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA
LTDA
CNPJ: 43.845.347/0001-48
24 – GOLD SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.308.897/0001-89
25 – LOCAÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
FLORESTA EIRELI
CNPJ: 12.370.894/0001-90
26 – ASCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 33.957.361/0001-80
27 – EMR CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 10.896.350/0001-31
28 – HUMBERT SM CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
CNPJ: 26.329.121/0001-06
29 - CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 21.092.400/0001-44
2.3
- Conforme consta na Ata de abertura, o Presidente e demais membros da Comissão
Permanente de Licitação, reuniram-se para analisar e conferir o conteúdo da documentação de
habilitação e propostas de preços dos licitantes. foi recebido as credencias dos licitantes
presentes, empresas que entregaram credenciamento: VÁRZEA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI,
LOCAÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTA
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EIRELI, GOLD SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, J MATOS
CONTRUÇÕES LOCAÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA, MARTINS RIOS
EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA, DIS CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RASANTE ENGENHARIA,
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME, L B DE PINHO EMPREENDIMENTOS
LTDA, ESTRELAS CONSTRUTORA LTDA, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA
EIRELI-EPP, CONSTRUTORA M ROCHA LTDA, AGRILUD CONSTRUTORA
LTDA – ME e ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA – ME, as empresas
EMR CONSTRUTORA EIRELI, ASCN CONSTRUTORA LTDA, DF ENGENHARIA
E TRANSPORTES EIRELI e LM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI deixaram os
envelopes de proposta de preços e habilitação com documento de protocolo, as demais
empresas participantes deixaram os envelopes e se ausentaram da sessão. Foi informado aos
licitantes presentes, que a sessão será suspensa para análise das documentações de habilitação,
pelo setor técnico de engenheira desta prefeitura e pela comissão e que o relatório será
publicado no diário do município.
2.3.1 - Após análise da documentação pela comissão e equipe técnica de engenharia, foi
proferido o seguinte julgamento:


A empresa ALFA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 36.032.281/0001-01, foi
INABILITADA por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme
relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na REGULARIDADE FISCAL - do Edital,
não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.7. Certidão de Regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal
(sítio: www.caixa.gov.br);
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 31/08/2022.
8.1.11. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da
licitante;
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 28/08/2022.
A empresa não atende as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital,
não atendendo aos itens descritos a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.14 A equipe técnica deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um)
Engenheiro de Segurança do trabalho ou Técnico;
A empresa não apresentou PROFISSIONAL TÉCNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO.
8.1.17. Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para
cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
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1. Instalações de Canteiro (organização e “layout”);
2. Relação de Pessoal técnico especializado;
3. Lista de Equipamentos.
A empresa não apresentou o exigido no subitem 8.1.17.
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou as DECLARAÇÕES.
8.1.22. Certidão Negativa de Falência e Concordata e insolvência, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à
data de apresentação das propostas, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física, com data de emissão a menos de 30 (trinta) dias da data de apresentação das
propostas;
A empresa não apresentou a CERTIDÃO DE INSOLVÊNCIA.
A empresa não apresentou a DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES
MUNICIPAIS NO QUADRO DE PESSOAL.


A empresa VÁRZEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
17.620319/0001-12, apresentou todas as documentações de habilitação HABILITADA.
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A empresa R L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.502.056/000123, foi INABILITADA por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL),
conforme relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na REGULARIDADE FISCAL - do Edital,
não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.10. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, do domicílio/sede da
licitante;
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 15/08/2022.
8.1.11. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da
licitante;
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 17/07/2022.
A empresa não atende as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital,
não atendendo aos itens descritos a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.12. Certidão de Registro e quitação da empresa e do seu responsável técnico na entidade
profissional competente CREA do ano em curso. As empresas, sediadas fora do Estado da
Bahia, deverão apresentar comprovação de visto emitido pelo CREA/BA nas suas certidões
de Registro e Regularidade da Empresa junto ao órgão acima citado, de acordo com o art. 69
da Lei 5194/66 e art. 1 da Res. 265/79-CONFEA;
A empresa apresentou Certidão do CREA, pessoa jurídica vencida, como data de validade de
30/09/2022, anterior a realização do certame.
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
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VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou as DECLARAÇÕES.


A empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ:
24.972.724/0001-65, foi INABILITADA por descumprindo o instrumento
convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital,
não atendendo aos itens descritos a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.17. Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para
cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
1. Instalações de Canteiro (organização e “layout”);
2. Relação de Pessoal técnico especializado;
3. Lista de Equipamentos.
A empresa não apresentou as declarações de Instalações de Canteiro, Pessoal Técnico
Especializado e Lista de Equipamentos.
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou as DECLARAÇÕES.

Relatório de Julgamento de habilitação da Tomada de Preços 007/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDG0OTKZMDCZMKYZOEQXME
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

6

Sexta-feira
21 de Outubro de 2022
8 - Ano XVI - Nº 3216

Quixabeira



A empresa DF ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME, CNPJ:
33.097.255/0001-73, foi INABILITADA por descumprindo o instrumento
convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na REGULARIDADE FISCAL - do Edital,
não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.8. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União incluindo Certidão Negativa de Débitos para com a Seguridade Social - INSS
(www.receita.fazenda.gov.br);
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 26/07/2022.
8.1.11. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da
licitante;
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 02/09/2022.
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou a DECLARAÇÃO.


A empresa FORTE SERVIÇOS DA
CONSTRUÇÃO
CIVIL
LTDA,
CNPJ: 11.557.132/0001-35, apresentou todas as documentações de habilitação HABILITADA.



A empresa ALMEIDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI - ME, CNPJ:
08.936.028/0001-47, foi INABILITADA por descumprindo o instrumento
convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital,
não atendendo aos itens descritos a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.14 A equipe técnica deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um)
Engenheiro de Segurança do trabalho ou Técnico;
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A empresa não apresentou PROFISSIONAL TÉCNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO.
8.1.17. Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para
cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
1. Instalações de Canteiro (organização e “layout”);
2. Relação de Pessoal técnico especializado;
3. Lista de Equipamentos.
A empresa não apresentou as declarações de Instalações de Canteiro, Pessoal Técnico
Especializado e Lista de Equipamentos.
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou as DECLARAÇÕES.
8.1.22. Certidão Negativa de Falência e Concordata e insolvência, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à
data de apresentação das propostas, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física, com data de emissão a menos de 30 (trinta) dias da data de apresentação das
propostas;
A empresa não apresentou a CERTIDÃO DE INSOLVÊNCIA.
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A empresa SHAMAH CONSTRUTORA EIRELE - ME, CNPJ: 17.947.812/000141, foi INABILITADA por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL),
conforme relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na REGULARIDADE FISCAL - do Edital,
não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.7. Certidão de Regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal
(sítio: www.caixa.gov.br);
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 31/08/2022.
A empresa não atende as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital,
não atendendo aos itens descritos a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.12. Certidão de Registro e quitação da empresa e do seu responsável técnico na entidade
profissional competente CREA do ano em curso. As empresas, sediadas fora do Estado da
Bahia, deverão apresentar comprovação de visto emitido pelo CREA/BA nas suas certidões
de Registro e Regularidade da Empresa junto ao órgão acima citado, de acordo com o art. 69
da Lei 5194/66 e art. 1 da Res. 265/79-CONFEA;
A empresa apresentou Certidão do CREA, pessoa jurídica e pessoa física vencida, como data
de validade de 31/08/2022, anterior a realização do certame.
8.1.13. Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA
ou CAU, da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m)
que os responsáveis técnicos tenham executado obras/serviços de características técnicas
similares às do objeto da presente licitação, sendo necessário a comprovação de realização de
no mínimo 50% dos itens destacados na planilha orçamentária para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda para empresa privada, conforme Acórdão de nº 3.070/2013, o Relator entendeu
que é “imprescindível a apresentação de atestado de capacidade técnico-profissional
com exigência de quantitativos mínimos, sob pena de a Administração atribuir
responsabilidade pela prestação dos serviços a profissionais que não detêm capacidade
técnica demonstrada na execução de serviços de porte compatível com os que serão
efetivamente contratados”.
Os atestados apresentados não estão condizentes com o exigido no edital devido uma
série de fatores, entre eles, 3 dos documentos apresentados não estão registrados no
órgão competente (são atestados simples, sem registro de CAT); o atestado registrado
possui um quantitativo inferior ao exigido no edital como item de maior relevância (o
documento possui 950,00 M² de pavimentação em paralelepípedo, enquanto o edital
exige o mínimo de 1.525,7 M²), além de ser de um profissional que possui como vínculo
empregatício o contrato de prestação de serviço, porém não apresentou carta de
anuência.
8.1.17. Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para
cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
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1. Instalações de Canteiro (organização e “layout”);
2. Relação de Pessoal técnico especializado;
3. Lista de Equipamentos.
A empresa não apresentou as DECLARAÇÕES DE INSTALAÇÕES DE CANTEIRO
(ORGANIZAÇÃO E “LAYOUT”).
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou as DECLARAÇÕES.


A empresa DIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, CNPJ: 27.451.207/0001-39, foi INABILITADA por descumprindo o
instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital,
não atendendo aos itens descritos a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.12. Certidão de Registro e quitação da empresa e do seu responsável técnico na entidade
profissional competente CREA do ano em curso. As empresas, sediadas fora do Estado da
Bahia, deverão apresentar comprovação de visto emitido pelo CREA/BA nas suas certidões
de Registro e Regularidade da Empresa junto ao órgão acima citado, de acordo com o art. 69
da Lei 5194/66 e art. 1 da Res. 265/79-CONFEA;
A empresa apresentou Certidão do CREA, pessoa jurídica e pessoa física vencida, como data
de validade de 31/08/2022, anterior a realização do certame.
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8.1.13. Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA
ou CAU, da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m)
que os responsáveis técnicos tenham executado obras/serviços de características técnicas
similares às do objeto da presente licitação, sendo necessário a comprovação de realização de
no mínimo 50% dos itens destacados na planilha orçamentária para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda para empresa privada, conforme Acórdão de nº 3.070/2013, o Relator entendeu
que é “imprescindível a apresentação de atestado de capacidade técnico-profissional
com exigência de quantitativos mínimos, sob pena de a Administração atribuir
responsabilidade pela prestação dos serviços a profissionais que não detêm capacidade
técnica demonstrada na execução de serviços de porte compatível com os que serão
efetivamente contratados”.
O profissional detentor dos atestados (CAT), possui como vínculo empregatício o
contrato de prestação de serviço, porém não apresentou carta de anuência.
8.1.14 A equipe técnica deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um)
Engenheiro de Segurança do trabalho ou Técnico;
O profissional indicado como técnico de segurança não possui vínculo com a empresa e
não há comprovação de registro profissional, já o indicado como engenheiro civil e
detentor das CAT’s possui como vínculo empregatício o contrato de prestação de
serviço, porém não apresentou carta de anuência.
8.1.17. Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para
cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
1.

Instalações de Canteiro (organização e “layout”);

2. Relação de Pessoal técnico especializado;
3. Lista de Equipamentos
A empresa não apresentou as declarações de Instalações de Canteiro (organização e
“layout”).
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
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igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou as DECLARAÇÕES.
A empresa não apresentou a DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES
MUNICIPAIS NO QUADRO DE PESSOAL


A empresa EMPREITEIRA LIMA LTDA, CNPJ: 13.198.118/0001-18, foi
INABILITADA por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme
relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital,
não atendendo aos itens descritos a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.17. Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para
cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
1. Instalações de Canteiro (organização e “layout”);
2. Relação de Pessoal técnico especializado;
3. Lista de Equipamentos
A empresa não apresentou as declarações de Instalações de Canteiro (organização e
“layout”).
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
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A empresa apresentou a DECLARAÇÃO, mas a mesma não condiz com o balanço
patrimonial, no balanço patrimonial apresenta o patrimônio líquido está com o valor de
R$ 578.298,20, mas na declaração da DFL apresentaram o valor disponível de R$
5.782.982,00.
A empresa não apresentou as DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO
MENOR, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO
QUADRO DE PESSOAL


A empresa LOCOMAX TRANSPORTE EIRELI, CNPJ: 17.420.778/0001-52, foi
INABILITADA por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme
relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
A empresa não apresentou a comprovado mediante CONTRATOS OU PUBLICAÇÃO EM
DIÁRIO OFICIAL.


A empresa AGRILUD CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: 05.747.572/0001-52,
foi INABILITADA por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL),
conforme relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na REGULARIDADE FISCAL - do Edital,
não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.8. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União incluindo Certidão Negativa de Débitos para com a Seguridade Social - INSS
(www.receita.fazenda.gov.br);
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 29/08/2022.
8.1.11. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da
licitante;
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 12/02/2022.
A empresa não atende as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital,
não atendendo aos itens descritos a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.12. Certidão de Registro e quitação da empresa e do seu responsável técnico na entidade
profissional competente CREA do ano em curso. As empresas, sediadas fora do Estado da
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Bahia, deverão apresentar comprovação de visto emitido pelo CREA/BA nas suas certidões
de Registro e Regularidade da Empresa junto ao órgão acima citado, de acordo com o art. 69
da Lei 5194/66 e art. 1 da Res. 265/79-CONFEA;
A empresa apresentou Certidão do CREA, pessoa jurídica vencida, como data de validade de
31/05/2022, anterior a realização do certame.
8.1.13. Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA
ou CAU, da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m)
que os responsáveis técnicos tenham executado obras/serviços de características técnicas
similares às do objeto da presente licitação, sendo necessário a comprovação de realização de
no mínimo 50% dos itens destacados na planilha orçamentária para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda para empresa privada, conforme Acórdão de nº 3.070/2013, o Relator entendeu
que é “imprescindível a apresentação de atestado de capacidade técnico-profissional
com exigência de quantitativos mínimos, sob pena de a Administração atribuir
responsabilidade pela prestação dos serviços a profissionais que não detêm capacidade
técnica demonstrada na execução de serviços de porte compatível com os que serão
efetivamente contratados”.
Os profissionais detentores dos atestados (CAT), possuem como vínculo empregatício o
contrato de prestação de serviço, porém não apresentou carta de anuência.
8.1.14 A equipe técnica deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um)
Engenheiro de Segurança do trabalho ou Técnico;
O profissional indicado como técnico de segurança possui como vínculo empregatício o
contrato de prestação de serviço, porém não apresentou carta de anuência, já o indicado
como engenheiro civil e não possui nenhum vínculo com a empresa.
8.1.17. Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para
cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
1. Instalações de Canteiro (organização e “layout”);
2. Relação de Pessoal técnico especializado;
3. Lista de Equipamentos
A empresa não apresentou as declarações de Instalações de Canteiro (organização e
“layout”).
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
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8.1.20. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando
encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da Proposta.
O balanço patrimonial apresentado pela empresa é do exercício de 2019.
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou as DECLARAÇÕES.
A empresa apresentou as demais DECLARAÇÕES SEM ASSINATURA.


A empresa LVT CONSTRUTORA EIRELI - ME, CNPJ: 10.609.095/0001-63, foi
INABILITADA por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme
relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
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VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou as DECLARAÇÕES.


A empresa RA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ:
34.456.295/0001-27, foi INABILITADA por descumprindo o instrumento
convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na REGULARIDADE FISCAL - do Edital,
não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.7. Certidão de Regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal
(sítio: www.caixa.gov.br);
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 07/09/2022.
8.1.8. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União incluindo Certidão Negativa de Débitos para com a Seguridade Social - INSS
(www.receita.fazenda.gov.br);
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 24/08/2022.
8.1.10. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, do domicílio/sede da
licitante;
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 10/09/2022.
8.1.11. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da
licitante;
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 10/09/2022.
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
A empresa não apresentou a DECLARAÇÃO.


A empresa RM OBRAS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ:
40.622.647/0001-70, foi INABILITADA por descumprindo o instrumento
convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:
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A empresa não atende as exigências solicitadas na REGULARIDADE FISCAL - do Edital,
não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.8. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União incluindo Certidão Negativa de Débitos para com a Seguridade Social - INSS
(www.receita.fazenda.gov.br);
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 14/09/2022.
8.1.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N° 5.452 de 1° de maio de 1943.
(www.tst.jus.br/certidao);
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 14/09/2022.
A empresa não atende as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital,
não atendendo aos itens descritos a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.12. Certidão de Registro e quitação da empresa e do seu responsável técnico na entidade
profissional competente CREA do ano em curso. As empresas, sediadas fora do Estado da
Bahia, deverão apresentar comprovação de visto emitido pelo CREA/BA nas suas certidões
de Registro e Regularidade da Empresa junto ao órgão acima citado, de acordo com o art. 69
da Lei 5194/66 e art. 1 da Res. 265/79-CONFEA;
A empresa apresentou Certidão do CREA, pessoa jurídica vencida, como data de validade de
31/08/2022, anterior a realização do certame.
8.1.17. Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para
cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
1. Instalações de Canteiro (organização e “layout”);
2. Relação de Pessoal técnico especializado;
3. Lista de Equipamentos
A empresa não apresentou as declarações de Instalações de Canteiro, Pessoal Técnico
Especializado e Lista de Equipamentos.
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
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8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou as DECLARAÇÕES.


A empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI - EPP, CNPJ:
19.846.470/0001-07, foi INABILITADA por descumprindo o instrumento
convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
A empresa não apresentou a comprovado mediante CONTRATOS OU PUBLICAÇÃO EM
DIÁRIO OFICIAL.
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou a DECLARAÇÃO.


A empresa LM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 37.452.815/000111, apresentou todas as documentações de habilitação - HABILITADA.
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A empresa CONSTRUTORA M ROCHA LTDA, CNPJ: 45.881.931/0001784, foi
INABILITADA por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme
relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital,
não atendendo aos itens descritos a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.13. Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA
ou CAU, da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m)
que os responsáveis técnicos tenham executado obras/serviços de características técnicas
similares às do objeto da presente licitação, sendo necessário a comprovação de realização de
no mínimo 50% dos itens destacados na planilha orçamentária para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda para empresa privada, conforme Acórdão de nº 3.070/2013, o Relator entendeu
que é “imprescindível a apresentação de atestado de capacidade técnico-profissional
com exigência de quantitativos mínimos, sob pena de a Administração atribuir
responsabilidade pela prestação dos serviços a profissionais que não detêm capacidade
técnica demonstrada na execução de serviços de porte compatível com os que serão
efetivamente contratados”.
Os profissionais detentores dos atestados (CAT), possuem como vínculo empregatício o
contrato de prestação de serviço, porém não apresentou carta de anuência.


A empresa ESTRELAS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 25.298.072/000198, foi
INABILITADA por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme
relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na REGULARIDADE FISCAL - do Edital,
não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.11. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da
licitante;
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 05/09/2022.
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
A empresa não apresentou a comprovado mediante CONTRATOS OU PUBLICAÇÃO EM
DIÁRIO OFICIAL.
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A empresa CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ:
21.092.400/0001-44, foi INABILITADA por descumprindo o instrumento convocatório
(EDITAL), conforme relato abaixo:
A empresa não apresentou a Declaração de Compromissos Assumidos, porém não apresentou
a comprovação mediante CONTRATOS OU PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL,
conforme descrito no item.


A empresa L B DE PINHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ:
11.804.004/0001-49, foi INABILITADA por descumprindo o instrumento
convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na REGULARIDADE FISCAL - do Edital,
não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.7. Certidão de Regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal
(sítio: www.caixa.gov.br);
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 13/09/2022.
8.1.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N° 5.452 de 1° de maio de 1943.
(www.tst.jus.br/certidao);
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 04/09/2022.
8.1.11. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da
licitante;
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 18/07/2022.
A empresa não atende as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital,
não atendendo aos itens descritos a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.17. Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para
cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
1. Instalações de Canteiro (organização e “layout”);
2. Relação de Pessoal técnico especializado;
3. Lista de Equipamentos
A empresa não apresentou as declarações de Instalações de Canteiro, Pessoal Técnico
Especializado e Lista de Equipamentos.
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A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou as DECLARAÇÕES.
8.1.22. Certidão Negativa de Falência e Concordata e insolvência, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à
data de apresentação das propostas, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física, com data de emissão a menos de 30 (trinta) dias da data de apresentação das
propostas;
A empresa apresentou a CERTIDÃO DE CONCORDATA E FALÊNCIA, vencida em
15/07/2022 e não apresentou a CERTIDÃO DE INSOLVÊNCIA.


A empresa RASANTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME, CNPJ: 37.203.075/0001-80, apresentou todas as documentações de habilitação HABILITADA.



A empresa MARTINS RIOS EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO
LTDA, CNPJ: 47.321.247/0001-73, foi INABILITADA por descumprindo o
instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital,
não atendendo aos itens descritos a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.13. Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA
ou CAU, da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m)
que os responsáveis técnicos tenham executado obras/serviços de características técnicas
similares às do objeto da presente licitação, sendo necessário a comprovação de realização de
no mínimo 50% dos itens destacados na planilha orçamentária para órgão ou entidade da
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administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda para empresa privada, conforme Acórdão de nº 3.070/2013, o Relator entendeu
que é “imprescindível a apresentação de atestado de capacidade técnico-profissional
com exigência de quantitativos mínimos, sob pena de a Administração atribuir
responsabilidade pela prestação dos serviços a profissionais que não detêm capacidade
técnica demonstrada na execução de serviços de porte compatível com os que serão
efetivamente contratados”.
Os profissionais detentores dos atestados (CAT), possuem como vínculo empregatício o
contrato de prestação de serviço, porém não apresentou carta de anuência.
8.1.17. Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para
cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
1. Instalações de Canteiro (organização e “layout”);
2. Relação de Pessoal técnico especializado;
3. Lista de Equipamentos
A empresa não apresentou as declarações de Instalações de Canteiro, Pessoal Técnico
Especializado e Lista de Equipamentos.
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou as DECLARAÇÕES.
A empresa apresentou as demais DECLARAÇÕES SEM ASSINATURA.

Relatório de Julgamento de habilitação da Tomada de Preços 007/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDG0OTKZMDCZMKYZOEQXME
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

22

Sexta-feira
21 de Outubro de 2022
24 - Ano XVI - Nº 3216

Quixabeira



A empresa J MATOS CONTRUÇÕES LOCAÇÕES TRANSPORTES E
LIMPEZA LTDA, CNPJ: 43.845.347/0001-48, foi INABILITADA por
descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na REGULARIDADE FISCAL - do Edital,
não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.8. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União incluindo Certidão Negativa de Débitos para com a Seguridade Social - INSS
(www.receita.fazenda.gov.br);
A empresa apresentou a referida certidão vencida em 31/07/2022.
A empresa não atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA do Edital, não atendendo ao item descrito a seguir (retirados do próprio
edital):
8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
A empresa não apresentou a DECLARAÇÃO.


A empresa LOCAÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
FLORESTA EIRELI, CNPJ: 12.370.894/0001-90, apresentou todas as
documentações de habilitação - HABILITADA.



A empresa ASCN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 33.957.361/0001-80, apresentou
todas as documentações de habilitação - HABILITADA.



A empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.896.350/0001-31, foi
INABILITADA por descumprindo o instrumento convocatório (EDITAL), conforme
relato abaixo:

A empresa não atende as exigências solicitadas na CAPACITAÇÃO TÉCNICA do Edital,
não atendendo aos itens descritos a seguir (retirados do próprio edital):
8.1.14 A equipe técnica deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um)
Engenheiro de Segurança do trabalho ou Técnico;
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O profissional indicado como técnico de segurança possui como vínculo empregatício o
contrato de prestação de serviço, porém não apresentou carta de anuência.
 A empresa HUMBERT SM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ:
26.329.121/0001-06, apresentou o subitem 8.1.9. Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei N° 5.452 de 1° de maio de 1943.
(www.tst.jus.br/certidao), vencido em 29/08/2022, tendo o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para apresentar uma certidão válida, nos termos do § 1o, do Art. 43, da Lei
complementar 123/06.

3 - EMPRESAS HABILITADAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
3.1 - Considerar HABILITADA as empresas VÁRZEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ: 17.620319/0001-12, FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA, CNPJ: 11.557.132/0001-35, LM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ:
37.452.815/0001-11, RASANTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA -ME, CNPJ: 37.203.075/0001-80, LOCAÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI, CNPJ: 12.370.894/0001-90 e ASCN
CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 33.957.361/0001-80, por ter apresentado todas as
documentações exigidas no instrumento convocatório, (EDITAL).
3.1.2 - Considerar INABILITADA as empresas; ALFA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ:
36.032.281/0001-01, R L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
12.502.056/0001-23, ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ:
24.972.724/0001-65, DF ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME, CNPJ:
33.097.255/0001-73, ALMEIDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI - ME, CNPJ:
08.936.028/0001-47, SHAMAH CONSTRUTORA EIRELE - ME, CNPJ:
17.947.812/0001-41, DIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, CNPJ: 27.451.207/0001-39, EMPREITEIRA LIMA LTDA, CNPJ:
13.198.118/0001-18, LOCOMAX TRANSPORTE EIRELI, CNPJ: 17.420.778/0001-52,
AGRILUD CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: 05.747.572/0001-52, LVT
CONSTRUTORA
EIRELI
ME,
CNPJ:
10.609.095/0001-63,
RA
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 34.456.295/0001-27, RM
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ: 40.622.647/0001-70,
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI - EPP, CNPJ: 19.846.470/0001-07,
ESTRELAS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 25.298.072/000198, L B DE PINHO
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 11.804.004/0001-49, MARTINS RIOS
EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 47.321.247/0001-73, J
MATOS CONTRUÇÕES LOCAÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA, CNPJ:
43.845.347/0001-48, EMR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.896.350/0001-31, GOLD
SERVIÇOS
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA
CNPJ:
47.308.897/0001-89,
CONSTRUTORA M ROCHA LTDA, CNPJ: 45.881.931/0001784, por não terem
apresentado todas as documentações exigidas no instrumento convocatório, (EDITAL),
conforme relatório acima.
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3.1.3 - As documentações de habilitações, estão disponíveis na sala da COPEL, para que as
empresas que tiverem interesse em analisar, e fazer os seus questionamentos, referente a
habilitação.
3.1.4 - Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a interposição de recursos observado o
disposto do art. 109 da Lei 8.666/93 para as empresas que se sintam prejudicadas.
3.1.4.1 - Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todos os licitantes, que poderão
interpor suas contrarrazoes no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.
3.1.4.2 - Os pedidos de reconsideração interpostos podem ser encaminhados através do email: copel.pmq@gmail.com, ou pessoalmente no setor de licitações.
3.1.4.3 - As correspondências deverão ser entregues ao Setor de Licitações da Secretaria de
Governo e Planejamento, de segunda a sexta, no horário das 8:00 às 12:00 horas.
Quixabeira, Bahia, 21 de outubro de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Decreto nº 010/2022

Bruno Fagner Novaes e Cunha
Presidente da COPEL

Matheus Santos Carvalho
Membro

Rahul Gustavo Novaes e Cunha
Membro
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