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Atas

ATA DE JULGAMENTO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022.
DATA DE ABERTURA: 28/03/2022 ÀS 09:00 HORAS.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação em blocos de concreto sextavado,
calçadas, sinalização e drenagem pluvial na Rua Santo Antônio e Travessa 1º de Maio, no Distrito de
Barrolândia - Belmonte/BA.
Às 14:00 horas do dia 14 de junho de 2022, reuniu-se em Assembleia a Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Belmonte, Estado da Bahia, formada pelo Senhor Elcio Tito Silva Júnior –
Presidente e pelo Senhor Ubiracy Marques de Souza e Raissa Sthella Conceição Simões (Membros da
CPL), nomeados através do Decreto nº 033, de janeiro de 2022, para avaliar e julgar os apontamentos
erigidos pelas empresas participantes do prélio em referência, os quais podem ser assim resumidos:
1.

Em

relação

a

empresa

TH

SERVIÇOS

URBANISTICOS

E

TRANSPORTES LTDA: a) a empresa não consta no seu balanço o registro
e autenticação do Órgão fiscalizador no Termo de abertura e encerramento
conforme o edital no item 5.1.3 subitem ‘’b1’’, b) relata também que o balanço
não está assinado pelo contador, não apresentou as notas explicativas
conforme o item 5.1.3 subitem ‘’b3’’, sendo que o balanço apresentado não
consta a despesa do engenheiro contratado e nem o faturamento da CAT
apresentada. Sendo assim interfere nos resultados dos índices financeiros, c)
não apresentou o índice de liquidez corrente conforme o item 5.1.3 subitem
‘’b3’’, o balanço sem autenticação e sem registro conforme o item 5.1.3 subitem
‘’b1’’, d) não apresentou patrimônio líquido do balanço maior que 10% exigido
no edital, item 5.1.3 ‘’a’’, e) não apresentou os índices de relevância na
qualificação técnica, exigido no item 5.1.4 ‘’a’’ e o balanço duplicado, f) as
declarações foram assinadas digitalmente sem possui código de validação da
assinatura, g) o balanço contem movimento sem despesa, a mesma empresa
declara através de um contrato com a Engenheira Camila Ceolim com salário
de 4.000 mil reais, onde apresenta não ter despesa no balanço, assim sendo,
torna o balanço sem a veracidade da verdade. Essa mesma engenheira é que
contem a CAT da empresa, essas mesmas CATs não tem os itens da planilha
do edital, tornando também a CAT não compatível com o certame.
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2.

Em relação a empresa TENGEPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI: a) não
apresentou o balanço registrado no Órgão fiscalizador, b) não apresentou as
notas explicativas do balanço conforme solicita no edital no item 5.1.3 ‘’b’’, c)
não apresentou contrato ou carteira de trabalho com a Engenheira Civil
Carolina Souza Ramos como determina o edital no item 5.1.4 ‘’d; d1; d2; d3’’,
d) não anexou a declaração que não emprega menor de 18 anos, e) não atendeu
item 5.1.4 ‘’h’’ pois a mesma apresentou a Declaração da Engenheira Civil
Carolina Souza Ramos, sendo que foram apresentadas as CATs de outro
Engenheiro Paulo France Nascimento Conceição, e) descumpriu o item 5.1.3
‘’b1’’ não apresentado as notas explicativas do balanço, f) descumpriu o item
5.1.4 quanto a capacidade técnica profissional do item de relevância 01
regularização e compactação de sub-leito, g) não cumpriu o item 5.1.4 ‘’d, b
,e’’ pois não consta o reconhecimento de firma no documento do responsável
técnico Paulo, h) descumpriu o item 5.1.4 ‘’h’’ pois a declaração foi assinada
pela responsável técnica Carolina Souza Ramos, sendo que essa não possui a
CAT.

3.

Em relação a empresa N&V CONSTRUTORA LTDA ME: a) não possui
o índice de endividamento total conforme solicita o edital 5.1.3 ‘’b3’’ e balanço
não está registrado, b) descumpriu 5.1.2 ‘’c’’ pois apresentou o Alvará
Municipal em xerox simples, c) descumpriu também o item 5.1.2 ‘’e’’ com a
Certidão Municipal vencida, d) consta no balanço apresentado (demonstração
de fluxo de caixa) pela licitante uma receita de 4.885.178,44 (quatro milhões,
oitocentos e oitenta cinco mil, cento e setenta oito reais e quarenta e quatro
centavos), o que extrapola o limite prescrito no artigo 3° da Lei complementar
nº 123/2006, por tanto a declaração de microempresa ou EPP apresentada pela
licitante é eivada de falsidade, e) descumpriu o item 5.1.4 no que tange a
capacidade operacional, tendo em vista que o atestado apresentado pela
licitante foi emitido pela empresa RRK atestando este o serviços executados
nas ruas do Município de Prado, no entanto conforme consta no atestado em
tela a contratante dos serviços é a Prefeitura Municipal de Prado, por tanto
somente esta poderia atestar os serviços executados uma vez que não foi
apresentado pela licitante qualquer comprovação de subcontratação dos
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serviços, f) Descumpriu o item 5.1.4 ‘’d’’ e o item 5.1.4 ‘’b, e’’ pois apresentou
a declaração de aceitação do responsável técnico Fabio sem firma reconhecida,
4.

Em relação a empresa FM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA: a)
não apresentou o índice de endividamento total conforme solicita o edital 5.1.3
‘’b3’’, b) não apresentou as notas explicativas do balanço conforme solicita no
edital no item 5.1.3 ‘’b’’, c) balanço sem registro no termo de abertura e
encerramento, d) não apresentou o CRC do Município exigido no edital item
5.1.6, deixou de apresentar os documentos exigidos nos itens 5.1.4 ‘’d, h ‘’ e o
documento exigido no item 5.1.6, e) não apresentou as notas explicativas
integrantes das demonstrações contábeis exigidas no item 5.1.3 ‘’b1’’, f)
apresentou a declaração do item 5.1.4 ‘’b, e’’ sem a firma reconhecida do
responsável técnico.

5.

Em relação a empresa NOVA BAHIA LTDA: a) apresentou o balanço sem
registro, b) não tem CRC do Município item 5.1.6, c) descumpriu o item 5.1.1
‘’d’’ pois apresentou os documentos dos Sócios Heron e Lucas inválidos.

6.

Em relação a empresa 7 BRAZIL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA: a) não apresentou as notas explicativas do
balanço conforme solicita no edital no item 5.1.3 ‘’b’’, b) balanço sem registro,
c) não apresentou índice de endividamento total conforme solicita o edital
5.1.3 ‘’b3’, d) não apresentou os índices de relevância na qualificação técnica
no item 5.1.4. e) Segundo o CREA/CAT todo atestado deve ser assinado pelo
Prefeito e por Engenheiro, nunca por secretário, f) não atendeu o item 5.1.4
‘’a’’, a CAT não atende não atende a qualificação técnica profissional.

7.

Em

relação

a

empresa

MALLORY

CARVALHO

SENNA

CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI: a) o atestado operacional
não foi apresentado referente a empresa licitante, b) também descumpriu item
5.1.2 ‘’b e d’’ c) item 5.1.3 ‘’c’’ está com certidão negativa de pedido de falência
ou recuperação judicial está com a validade vencida, d) não atendeu o item
5.1.3 ‘’b1’’ sendo que apresentou balanço sem registro no Órgão fiscalizador e
sem assinatura do contador, e) também não atendeu o item 5.1.3 ‘’c’’, f)
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também não atendeu o item 5.1.4 ‘’a’’, g) não tem CRC do Município item
5.1.6, h) não apresentou os documentos exigidos nos itens 5.1.4 ‘’d, b, e’’, i)
não apresentou documento exigido no item 5.1.4 ‘’h’’.

8.

Em relação a empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS ALVIM EIRELI:
a) não apresentou as notas explicativas que compõe as demonstrações
contábeis exigidas no item 5.1.3 ‘’b1’’, b) deixou de apresentar as
documentações exigidas nos itens 5.1.3 ‘‘b2’’ e 5.1.6, c) não apresentou o
acervo operacional inerente aos itens de relevância exigidos no item 5.1.4, d)
descumpriu o item 5.1.4 ‘’h’’ pois não apresentou a declaração assinada pelo
responsável técnico, e) não cumpriu o item 5.1.4 no que tange qualificação
técnica profissional do item de relevância regularização e compactação de subleito.

Como não poderia ser diferente, tendo em vista a multiplicidade das matérias aventadas durante a
sessão, essa Comissão solicitou do corpo técnico desta Municipalidade, setor de engenharia e contábil,
a emissão de pareceres acerca das questões que tocam as respectivas esferas de saber de cada um
desses profissionais, razões essas que serão apresentadas, por oportuno e necessário, quando no
decorrer do enfrentamento desses apontamentos, o que será feito de acordo com as linhas que seguem.
Com vistas a melhor tratar os pontos suscitados e objetivando, sobretudo, ser o mais didático possível,
cuidar-se-á, ponto a ponto, de cada um dos questionamentos formulados, seguindo, ainda, a ordem
instituída na ata da sessão, apresentada, em resumo, alhures.
Pois bem.
No que respeita às imprecações vertidas em desfavor da habilitação da empresa TH SERVIÇOS
URBANISTICOS E TRANSPORTES LTDA, temos que não merecem prosperar, porquanto os
apontamentos encetados pelas concorrentes, ao menos num primeiro súbito de vista, padecem de
certa miopia, senão vejamos: a empresa apresenta balanço devidamente registrado e autenticado pela
junta comercial, consoante permite inferir simples perlustre da peça contábil e da verificação no
endereço http://www.simplifica.es.gov.br; o balanço foi assinado eletronicamente pelo contador
Marcio Antônio Cuzzuol Pereira, inscrito no CRC/ES nº 12437; outrossim, diversamente do quanto
propalado pelas empresas concorrentes, o balanço apresentou as notas explicativas, notadamente, em
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suas fls. 09/21, malgrado, gize-se, o instrumento convocatório sequer tenha erigido a apresentação de
notas explicativas, consoante será exposto mais ao sul; já no que respeita à suposta ausência de
contabilização de despesas com engenheiro apresentado e, tampouco, da CAT apresentada, observase que ambas foram contraídas no exercício de 2021, cujo período não está compreendido nas
escriturações já exigíveis e, tampouco, deveriam estar espelhados no balanço alusivo ao exercício de
2020. Importa assoviar, contudo, que ainda que assim não fosse, a consideração dos valores alusivos
à remuneração da engenheira e à emissão da CAT apresentada não seria suficiente para dar ensanchas
a alteração substancial em quaisquer dos índices apresentados; ademais, é possível inferir, a partir de
simples perlustre da peça contábil apresentada o preenchimento de todos os índices exigidos e, para
além disso, do próprio patrimônio líquido em valor superior ao mínimo exigido; Por fim, parecer
técnico exarado do punho do engenheiro Clerberson Queiroz do Vale, inscrito no CRA/BA sob o nº
74876-D, é contundente ao considerar que a empresa em destaque apresentou elementos a partir dos
quais desvela, em perfeição, sua capacidade técnica operacional e profissional. Diante disso, não há
nada de comprometa a habilitação da empresa TH SERVIÇOS URBANISTICOS E
TRANSPORTES LTDA.
Neste quadra, adere-se ao ensejo, por oportuno e necessário, para antojar entendimento desta
comissão acerca de apontamento reiterado consistente em suposto deslustre normativo das empresas
que supostamente deixaram de apresentar notas explicativas aos balanços. Neste desiderato,
inicialmente, é importante tratar sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Veja
que a Lei nº 8.666/93 versa em seu artigo 3°:
“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 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”.
Tal princípio assegura aos participantes de um processo licitatório os seus direitos e se traduz em
importante garantia para a sociedade de que não haverá favorecimentos ou direcionamentos nas
aquisições feitas pela Administração Pública. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório
não pode ser relativizado a ponto de permitir não aplicação do que prevê̂ o Edital. É óbvio que a
Administração deve buscar a proposta mais vantajosa dentro das regras do edital e sem julgamentos
subjetivos. Nesse sentido, cabe lembrar a seguinte redação do art. 41 da Lei no 8.666/1993:
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“a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
Esse dispositivo é restritivo quando se utiliza da expressão “estritamente vinculada”. É claro que não
há espaços para arbitrariedades ou escolhas de licitantes por regras não estabelecidas no edital e ainda
se complementa que esse princípio está ligado ao princípio da legalidade, previsto no caput. do art. 37
da Constituição Federal.
Destaca-se, também, palavras de Lucas Rocha Furtado, Procurador- Geral do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas da União, sobre o instrumento convocatório:
“[...] a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada”.
Diante do relatado nos parágrafos supracitados, vamos ao que pede o edital para fins de qualificação
econômica das participantes do certame:
Balanço patrimonial do último exercício social ou balanço intermediário,
já exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados
há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
O Edital é claro ao elencar os documentos necessários para que o licitante comprove a qualificação
econômico-financeira sendo ele o BALANÇO PATRIMONIAL na forma da lei. É imperioso ter
em vista que o balanço é um instrumento para avalição do preenchimento dos requisitos de
habilitação.
Um balanço patrimonial na forma da lei é o que atende aos requisitos mínimos de:


Demonstrar escrituração Contábil/Fiscal/Pessoal regular.



Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE (podem
ser assinados digitalmente);



Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço
Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário,
acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo;



Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta, chancela da Junta
Comercial ou código de registro);
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Ou seja, não foram solicitadas em edital os demonstrativos contábeis apontados pela recorrente como
inconsistentes sendo eles DRE, DMPL, DFC e NOTAS EXPLICATIVAS, e sendo assim não há
como acatar os apontamentos efetuados pela mesma, cabendo analisar somente o BALANÇO
PATRIMONIAL conforme solicitado em edital.
Interessa antolhar, por significativo, que as notas explicativas apresentadas pela empresa Mallory (de
cujos apontamentos são originários), por exemplo, cingem-se a informar que “o ativo circulante
apresenta total de disponibilidade da empresa com suas conta de caixa e banco movimento”, “o
passivo circulante da empresa apresenta o total de suas obrigações” e “o patrimônio líquido apresenta
o total do capital social subscrito e sua reserva de lucro”. O que desvela a singeleza das informações
indicadas cuja indicação, com as licenças de estilo, não acresce em nada àquilo já contido no balanço.
Para além disso, temos que o balanço é a demonstração contábil destinada a evidenciar, quantitativa e
qualitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. O principal
objetivo desse demonstrativo é apresentar de forma organizada os registros da sua real situação
financeira.
É bom esclarecer que segundo o manual de licitações e contratos do TCU e o artigo 31 da lei 8.666/93
no parágrafo I, o objetivo da análise da qualificação econômica financeira é comprovar a boa
situação financeira e econômica, ou seja, avaliar a saúde financeira e ter a segurança de que a
licitante tem capacidade de atender ao objeto licitado.
Ressalta-se que o estabelecimento de requisitos para aferição da qualificação econômicofinanceira das licitantes visa a assegurar que a empresa a ser contratada ao fim do
procedimento licitatório disponha de recursos suficientes para a satisfatória execução do
objeto contratado, trazendo, por consequências, maior segurança à Administração. Acórdão
296/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator).
Partindo de mais esse entendimento, seria rigoroso e excessivo a exigência das outras demonstrações
contábeis, ou ainda, inabilitar uma licitante por esse formalismo. Nenhuma dessas informações
alterariam os valores apresentados no balanço utilizado, que apresenta a posição contábil, financeira e
econômica da associação em 2020, já́ que o mesmo é reflexo de todas as movimentações ocorridas no
exercício. Tal fato gera inclusive, restrição à competitividade e poderia gerar prejuízos a administração,
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ao refutar uma proposta mais vantajosa ao interesse público por excesso de formalismo, sendo que o
objetivo final de avaliar a saúde financeira foi atingido.
Para embasamento do exposto acima, vale relembrar os dizeres do Acordão TCU 2.302/2012 –
Plenário:
“Entende-se por procedimento formal a vinculação do certame licitatório
principalmente às leis e aos editais que disciplinam todas suas fases e atos,
criando para os participantes e para a Administração a obrigatoriedade de
observá-los. O rigor formal, todavia, não pode ser exagerado ou
absoluto. O princípio do procedimento formal não quer dizer que se deva
anular o procedimento ou julgamento, ou inabilitar licitantes, ou desclassificar
propostas diante de simples omissões ou irregularidades na documentação ou
na proposta, desde que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e
não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes. ”
O mesmo acórdão ainda complementa:
“Esta necessidade de atenuar o excessivo formalismo encontra expressa
previsão legal no § 3o do artigo 43 da Lei no 8.666/1993, que faculta ‘à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da concorrência, a
promoção de diligência, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo”.
Adotando-se essa medida, evita-se a inabilitação de licitantes ou a desclassificação de propostas
em virtude de pequenas falhas, sem reflexos importantes, e preservasse o objetivo de
selecionar a proposta mais vantajosa.
Ou seja, no curso dos procedimentos licitatórios, a Administração deve pautar-se pelo princípio do
formalismo moderado que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar o
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo a
prevalência do conteúdo sobre a o formalismo extremo.
No que concerne às alegações das empresas concorrentes é de que há erros na apresentação dos
números do passivo, em peça contábil, e que logo tal fato alteraria os índices contábeis calculados,
temos que não compete à Administração Pública efetuar a análise pormenorizada dos demonstrativos
contábeis das empresas e dos números apresentados. Os requisitos exigidos para garantir
confiabilidade dos números são a escrituração contábil, devidamente autenticada e assinada por
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contador e prova de registro na junta comercial, não cabe, pois, a essa Administração adentrar no
mérito pois somente uma auditoria/perícia poderia realmente atestar se todas as contabilizações foram
efetuadas de forma correta. Não nos competente para fiscalização de informações contábeis de
empresas privadas.
A qualificação econômica se limita no que dispõe o instrumento convocatório, não podemos entrar
no mérito de investigar os números e inclusive investigar eventuais problemas da licitante com o fisco,
a não ser, as regularidades fiscais verificadas meio de Certidões ficais Municipal, Estadual ou federal,
pois o critério de julgamento da licitação é efetuado de forma objetiva. Não cabe a este setor técnico
efetuar auditoria/perícia contábil do balanço atestado pelo contador da recorrida e devidamente
registrado em cartório e no SPED. Conforme dispõem o art. 44 da Lei no 8.666/93:
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os
critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem
contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
Inclusive, conforme retirado do próprio site do SPED, o registro tem como objetivos, entre outros:
Promover a integração dos fiscos, mediante a

padronização e

compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as
restrições legais. Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os
contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas
obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores. Tornar mais
célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle
dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais
efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria
eletrônica.
Se há indícios de erros de contabilização, essa comissão entende e esclarece também que o certame
não é e nunca foi um centro de investigações de balanço patrimonial que contenha valores ou dados
equivocados ou fraudados, isso cabe a autoridade competente para tanto. Partimos do princípio da
boa-fé do Contador e da empresa, pois, todos os documentos apresentados têm assinatura (presunção
de legitimidade) de responsável técnico (contador) e devidamente registrado.
O contador é o responsável pela geração das informações contábeis e seus registros, sendo que a partir
do momento em que ele a escritura e assina, declara que as informações ali prestadas são verdadeiras.
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Sendo assim, todos os dados utilizados para o cálculo dos índices e avaliação da saúde financeira da
licitante registrados no ativo e passivo da Empresa, estão sendo considerados válidos e verdadeiros,
já que os mesmos foram atestados por contador registrado no conselho regional de contabilidade.
Feiro este breve parêntese, com o escopo precípuo de esmaecer eventuais pretensões recursais,
seguimos.
Em relação a empresa TENGEPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI, temos que, contrariamente
àquilo aventado pelas concorrentes, a mesma cuidou de se desincumbir da juntada de balanço
registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia e que o mesmo preenche em perfeição os
predicados erigidos pelo instrumento convocatório o qual, repisa-se, não exigiu apresentação de notas
explicativas – as quais, inclusive, na enormidade dos balanços apresentados pelas afluentes cingem-se
a estampar informações estéreis; no que respeita à capacidade técnica temos que a mesma se
desincumbiu de demonstrar sua capacidade técnica operacional, por conduto de atestados emitidos
por pessoas jurídicas – a partir dos quais desvela profícua execução pretérita das parcelas encarecidas
pela administração – e, ademais, sua capacidade técnica profissional porquanto, em relação à equipe
técnica, a mesma indicou, no bojo da “declaração de disponibilização de infra-estrutura necessária
para a execução dos serviços” os profissionais Paulo France N. Conceição e Carolinne Souza Ramos,
ambos engenheiros e contidos na própria certidão de registro da empresa no CREA/BA – documento
cuja jurisprudência dos tribunais pátrios entende suficiente a demonstrar o vínculo entre o responsável
técnico indicado e a afluente, assim como a simples declaração de compromisso futuro; Anexou a
declaração que não emprega menor de 18 anos, e) atendeu item 5.1.4 ‘’h’’ pois a mesma apresentou a
Declaração da Engenheira Civil Carolina Souza Ramos, sendo que apresentou atestado de capacidade
técnica exarado pelo município de Jucuruçu, Bahia, acompanhado de ART, no bojo dos quais estão
espelhados o nome da antedita profissional como responsável técnico, o que desvela sua familiaridade
com o objeto licitado, fim último da exigência edilícia contida na alínea “h”; cumpriu o item 5.1.4
quanto a capacidade técnica profissional do item de relevância 01 regularização e compactação de subleito. Considerando as razoes adendo escandidas, temos como habilitada a empresa TENGEPLAN
CONSTRUÇÕES EIRELI.
O exame alusivo à documentação apresentada pela empresa N&V CONSTRUTORA LTDA ME
permite concluir que a mesma deixou de preencher os requisitos de habilitação à medida em que
apresentou certidão de regularidade fiscal, alusiva ao ente municipal, vencida e que, para além de não
requerer ou declarar ser merecedora de tratamento dispensado pela Lei Complementar nº 123/2006,
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auferiu no exercício 2020 receita incompatível com o tratamento, o que indicia estar à margem de
tratamento legal diferenciado; outrossim, possui o índice de endividamento total acima do permitido
pelo edital 5.1.3 ‘’b3’’, no que respeita ao suposto malogro à norma hospedada no subitem 5.1.2 ‘’c’’
temos que não sobreveio, notadamente porque o alvará municipal sequer foi requerido e a inscrição
no cadastro de contribuinte fora demonstrada por outro meio; já em relação à capacidade técnica,
segundo parecer técnico exarado pela unidade responsável, estariam demonstradas as capacidades
técnica operacional e profissional. Portanto, diante da ausência de demonstração de regularidade fiscal
e de sua qualificação econômico-financeira, resta conspurcada a habilitação da empresa N&V
CONSTRUTORA LTDA ME.
Em relação a empresa FM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA e às invectivações lançadas,
temos que esta: apresentou o índice de endividamento total em estrita conformidade com a norma
sediada no subitem 5.1.3 ‘’b3’’ porquanto esteja compreendido na baliza ≤ 1,0; nada obstante não
tenha apresentado as notas explicativas do balanço, não há a referida exigência no instrumento
convocatório; o balanço apresentado está devidamente registrado e autenticado; apresentou o CRC
do Município exigido no edital item 5.1.6; deixou de apresentar os documentos exigidos nos itens
5.1.4 ‘’d, h ‘’ e o documento exigido no item 5.1.6, não apresentou as notas explicativas integrantes
das demonstrações contábeis exigidas no item 5.1.3 ‘’b1’’, apresentou todas as declarações necessárias,
tendo em vista que o responsável técnico indicado é o próprio sócio da empresa. Derivação lógica do
quanto apontado é que a afluente FM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA demonstrou aderir
em perfeição aos reclamos editalícios.
No que respeita à empresa NOVA BAHIA LTDA foram pinçados pelos demais afluentes trê
supostas inconformidades, quais seja, a) apresentou o balanço sem registro; b) não tem CRC do
Município item 5.1.6; e c) descumpriu o item 5.1.1 ‘’d’’ pois apresentou os documentos dos Sócios
Heron e Lucas inválidos. Em vertical exame sobre a documentação apresentada foi possível dessumir
que a empresa apresentou balanço devidamente registrado, assim como apresentou o CRC do
município. Em relação à imprecação acerca de suposta invalidade dos documentos alusivos aos sócios,
erigida, timbre-se, de forma assaz sucinta e sem qualquer especificação volvida a indicar quais
documentos e quais os aspectos deste malograriam as normas de regência – o que dificulta
sobremaneira o enfrentamento da questão - é possível inferir o contrário, pois, a própria análise da
área técnica levada a efeito pelo d. engenheiro Cleberson Queiroz, já citado em linhas mais recuadas,
indica a plena demonstração da capacidade técnica da empresa em vértice. Circunstâncias que dão
ensejo a habilitação da empresa NOVA BAHIA LTDA.
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Em relação a empresa 7 BRAZIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA é
possível asserir que: a) não há exigência no edital para apresentação de notas explicativas, portanto
sua ausência não deve comprometer a habilitação da afluente, b) balanço apresentado devidamente
registrado, c) apresentou índice de endividamento total conforme solicita o edital 5.1.3 ‘’b3’, d)
segundo parecer técnico originário do punho do engenheiro Cleberson Queiroz, a empresa demonstra
a capacidade técnica profissional e a capacidade técnica operacional exigidas no edital.
Em

relação

a

empresa

MALLORY

CARVALHO

SENNA

CONSTRUTORA

E

ENGENHARIA EIRELI: a) segundo parecer técnico da lavra do R. Engenheiro Cleberson
Queiroz, os atestados operacionais apresentados pela empresa não correspondem e, tampouco são
compatíveis, aos itens de relevância indicados no edital, assim como não indicou formalmente o
responsável técnico, b) apresentou certidão negativa de falência ou recuperação judicial com validade
vencida; o que implica, por intuitivamente lógico, na inabilitação da empresa em testilha.
Por fim, no que respeita à empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS ALVIM EIRELI: a)
apresentou o balanço em estrita aderência às exigências editalícias uma vez que as notas explicativas
não foram encarecidas pelo edital ; b) apresentou o CRC; c) segundo parecer técnico da lavra do R.
Engenheiro Cleberson Queiroz, embora tenha se desincumbido de demonstrar a capacidade técnica
profissional, os atestados operacionais apresentados pela empresa não correspondem e, tampouco são
compatíveis, aos itens de relevância indicados no edital; e d) embora tenha deixado de trazer à colação
declaração de aceite do responsável técnico, trouxe à baila contrato de prestação de serviços com
prazo indeterminado, o que, num primeiro súbito de vista, serve ao desiderato administrativo. A
ausência de demonstração de capacidade técnica operacional, contudo, impede a habilitação da
empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS ALVIM EIRELI.
Diante das razões adendo escandidas, a Comissão de Licitações, examinada a documentação,
DECIDE, a unanimidade, HABILITAR as empresas TH SERVIÇOS URBANISTICOS E
TRANSPORTES LTDA, TENGEPLAN CONSTRUÇÕES EIRELI, FM CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES LTDA, NOVA BAHIA LTDA e 7 BRAZIL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA e declarar INABILITADAS as empresas N&V CONSTRUTORA
LTDA ME, CONSTRUTORA E SERVIÇOS ALVIM EIRELI e MALLORY CARVALHO
SENNA CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI.
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Diante do acima exposto, o Presidente, comunica aos licitantes presentes que, acaso não reputem
como válido o julgamento levado a efeito por esta Comissão, poderão aviar impugnação ao ato
decisório que ora se enceta, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência
desta decisão (publicação), na forma de recurso, o que dará ensejo, por conseguinte, a outorga do
mesmo prazo, se necessário, para a oferta das contrarrazões.
Não havendo recursos, o processo licitatório em vértice deverá tomar seu curso normal, com a
designação de nova data para a abertura dos invólucros atinentes as propostas de preços, a qual resta
designada, de já, para o dia 29 de junho de 2022, as 09:00hs.
Desse modo, nada mais havendo digno de nota, a sessão foi encerrada as 15:00 horas, lavrando-se a
ATA, que será devidamente assinada pela Comissão de Licitação, e demais presentes.

Em Belmonte, Bahia, 14 de junho de 2022.
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