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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

Ao terceiro dia do mês de Março de dois mil e vinte e dois, às 09:00h, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Itagimirim, reuniu-se a Comissão designada pelo
Decreto nº. 19/2022 e instaurou-se a sessão pública relativa ao processo licitatório em
epígrafe, autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal e cujo o objetivo é a contratação de
empresa para execução de obras e serviços de engenharia para recuperação do
pavimento e construção de sistema de captação de águas pluviais, neste município. Foi
dada a devida publicidade ao certame nos termos do que determina a Lei Federal nº.
8.666/93, conforme cópias do extrato de publicação constante nos autos. Findo o prazo
para início da sessão, constatou-se a presença das seguintes empresas devidamente
representadas

e

credenciadas,

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

respectivamente:
LTDA

ME

–

AGATHA
CNPJ

Nº.

CONSTRUTORA

&

00.794.379/0001-59,

CONSTRUTORA MARPEZ LTDA – CNPJ Nº. 29.035.933/0001-04, TERRA NOVA
CONTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCADORA EIRELI – CNPJ Nº. 15.702.731/000156, CONSTRUTORA STS LTDA – CNPJ Nº. 05.294.691/0001-05. A habilitação e
propostas de preços são alusivas à tomada de preço nº. 001/2022. Em seguida, foram
entregues à guarda da Comissão os envelopes contendo a habilitação e proposta de
preços, com exposição pública para verificação da inviolabilidade dos mesmos. Após a
abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO, todos os licitantes foram instados a rubricar
todas as folhas de todas as habilitações. Logo após, às 12:05h, a sessão foi suspensa
para o almoço, com retorno previsto para às 13:30h. Em seguida, às 13:37h, a sessão
pública foi retomada para que as empresas tivessem a oportunidade de fazer os seus
questionamentos em relação a documentação de HABILITAÇÃO dos seus concorrentes.
A empresa AGATHA CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME CNPJ
Nº. 00.794.379/0001-59 fez os seguintes questionamentos: Em relação a

empresa

CONSTRUTORA STS LTDA – CNPJ Nº. 05.294.691/0001-05, o mesmo não apresentou
os índices do balanço na forma da lei, portanto os índices declarados no balanço não
condizem com a realidade financeira da empresa; Sobre a empresa CONSTRUTORA
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MARPEZ LTDA – CNPJ Nº. 29.035.933/0001-04 deixou de apresentar a declaração do
índice, deixando de cumprir o edital, não apresentou o balanço na forma da lei e não
apresentou o termo de abertura e encerramento, deixou de atender a parcela de maior
relevância relacionada a tubo de concreto aonde a empresa apresentou apenas 45m e o
Edital faz a previsão de 117,5m no mínimo, documento de pagina 67, encerrando assim
os seus questionamentos. Quanto à empresa CONSTRUTORA STS LTDA, esta
apresenta um capital social de R$ 950.000,00, porém no balanço patrimonial consta
capital social de R$ 500.000,00, foi franquiada a palavra a empresa para resposta de tal
questionamento, quando foi dito que o balanço e os índices em apreço são referentes ao
ano 2020, onde os mesmo são validos até abril de 2022, nada tendo haver com a ultima
alteração contratual, aonde foi alterado o capital social da mesma. A empresa
CONSTRUTORA MARPEZ LTDA – CNPJ Nº. 29.035.933/0001-04 questionou a empresa
AGATHA CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME CNPJ Nº.
00.794.379/0001-59º, sobre a falta da declaração de anuência do seu supervisor de
obras, em relação a sua equipe técnica, de acordo com o constante no Edital no item
6.6.3.9; Sobre CONSTRUTORA STS LTDA – CNPJ Nº. 05.294.691/0001-05, não foi
encontrado pela representante a comprovação de que a pessoa indicada pela empresa já
tenha tido tal experiência profissional para supervisionar obras, foi franquiada a palavra ao
representante da empresa questionada para resposta, que disse que o encarregado geral
da CONSTRUTORA STS LTDA é o socio da mesma, portanto não cabe comprovação de
que o mesmo é funcionário da mesma encerrando a resposta, abrindo para
questionamento da empresa CONSTRUTORA STS LTDA – CNPJ Nº. 05.294.691/000105, os questionamentos para empresa AGATHA CONSTRUTORA & PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA ME, apresenta um contrato com o técnico de segurança do trabalho
porém a mesma não apresenta a anuência para esse certame conforme pedi o item
6.6.3.9 do edital, nem a comprovação que o indicado de fato é um técnico de segurança
do trabalho 6.6.3.4, foi franqueada a palavra a empresa para resposta sobre tais
questionamentos, ao que disse que o argumento do representando da empresa não
procede aja visto que a um contrato assinado com o técnico de segurança do trabalho,
que seria o Luiz Alberto Pedra Dos Santos, cujo o mesmo assina um contrato do seu
próprio punho declarando te inscrição junto ao CRA-BA sobre o numero 61154/D e MTE
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BA 002173.3 declarado pelo próprio Luiz Alberto com o reconhecimento de firma sobre as
folhas 30 e 31 de habilitação, assinado também um termo de compromisso as folhas 66
dando anuência a empresa licitante no caso do objeto atual ser adjudicado, autoriza a
utilização do seu nome para composição do quadro técnico da empresa na folha 66,
portanto o representante legal dessa empresa requer dessa comissão diligência para
confirmação do registro do CREA-BA e TEM sobre a veracidade de tal documento sobre
pena de falsidade ideológica, fechando a sua resposta. O representante da empresa
TERRA NOVA CONTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCADORA EIRELI – CNPJ Nº.
15.702.731/0001-56 não quis fazer nenhum questionamento. Após essa fase o presidente
desta comissão optou por então publicar o resultado do julgamento da habilitação das
empresas

através

diário

oficial

do

Município

https://sai.io.org.br/ba/itagimirim/Site/DiarioOficial, para que, após tal publicação, se tenha
início a contagem do prazo de recurso de 5 (cinco dias) uteis, desde que devidamente
manifestado.

Os

recursos,

contrarrazões

(https://sai.io.org.br/ba/itagimirim/Site/DiarioOficial;

e

decisão

serão

apostados

no

https://licitacao.itagimirim.ba.gov.br.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, que vai assinada por todos os presentes.

Itagimirim, 03 de março de 2022.

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR
PRESIDENTE DA COPEL

CONSUÉLIA PEREIRA DA SILVA
MEMBRO

EDSON LIMA DE ASSIS SILVA
MEMBRO

AGATHA CONSTRUTORA &
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME
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– CNPJ Nº. 00.794.379/0001-59
EMPRESA

CONSTRUTORA STS LTDA – CNPJ Nº.
05.294.691/0001-05
EMPRESA

CONSTRUTORA MARPEZ LTDA –
CNPJ Nº. 29.035.933/0001-04
EMPRESA

TERRA NOVA CONTRUTORA
TERRAPLANAGEM E LOCADORA
EIRELI – CNPJ Nº. 15.702.731/0001-56
EMPRESA
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