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Atas

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Abril 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 manutenção preventiva e corretiva e ampliação dos prédios públicos,
praças, parques e equipamentos públicos, 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

credenciadas:

CONTRUTORA MARPEZ LTDA - CNPJ N°. 29.035.933/0001-04; MONTAC MONTAGENS
E CONSTRUÇÕES LTDA. – CNPJ N°. 02.560.361/0001-18; ÁGATHA CONTRUTORA &
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS– CNPJ N°. 00.794.379/0001-59; SANTOS FONSENCA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ N°. 27.561.662/0001-97; LAPTEK
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ N°. 10.158.358/0001-09; CONSTRUTORA E SERVIÇOS
ALVIM EIRELI – CPJ N°. 22.864.781/0001-03. As empresas listadas a seguir optaram
pelo protocolo de seus envelopes e não constam como credenciadas, o que lhes retira
direitos a manifestações nesta Sessão Pública. CONSTRUTORA STS LTDA – CNPJ Nº.
05.294.691/0001-05; CAVALCANTE ENGENHARIA E ARQUITETURA – CNPJ Nº.
40.100.701/0001-17; PJ REFORMAS E PINTURAS EIRELI – CNPJ N°. 24.531.792/000199. A habilitação e propostas de preços são alusivas à tomada de preço nº. 002/2022. 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 e conferência destes pelos
licitantes, às 11:55h, foi dado intervalo para o almoço, com previsão de retorno às 13:30h.
Após o retorno foi franqueada a palavra aos licitantes que quisessem fazer seus
questionamentos, e assim o fizeram:
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MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA: Solicita a inabilitação da empresa
CAVALCANTE ENGENHARIA por ter apresentado erros em seu Balanço Patrimonial,
quando apresenta todos os índices 0 (zero). A empresa tem o Capital Social alterado em
24/09/02021, no contrato social apresentado pela empresa o Capital foi alterado no ano
de 2020, onde apresenta receita zerada e, em consulta ao TCM, o faturamento de 2021 é
de R$ 42.670,00, não comprovando a empresa onde constituiu recurso para tal
integralização, vez que no Balanço apresentado do ano de 2020 é de apenas R$
120.000,00. Solicita a inabilitação da PJ REFORMAS E PINTURAS EIRELI, pois não
apresentou Técnico de Segurança do Trabalho, descumprindo o item do Edital quanto a
qualificação técnica. Também o CRC do contador é datado de 16/08/2021 a 14/11/2021,
não fazendo nenhuma alusão ao Balanço, nem ao livro diário, o mesmo Balanço não tem
registro ou autenticação da Junta Comercial. Solicita a inabilitação da CONSTRUTORA
STS LTDA, pois o Balanço apresentado não possui registro ou chancela da JUCEB
quanto ao seu encerramento, o CRC do contador data de 18/03/2022 a 16/06/2022, não
mencionando também o Balanço, apresentando índice de endividamento zerado. Há
também divergência onde consta “pagamento efetuado de INSS e FGTS” no valor de R$
1.140,86 e R$ 298,86, quando apresentam receita bruta de R$ 409.858,53, onde só os
gastos que deveriam ter sido feitos com os dois engenheiros apresentados extrapola este
limite. O Eng. Civil apresentado como responsável técnico à fls 056 de sua Habilitação,
sendo este o suposto detentor dos Atestados de Capacidade técnica, possui apenas o
Registro Provisório junto ao CREA-BA, com data de 14/10/2020. Portanto, pelo lapso
temporal, já deveria ser apresentado o Registro Definitivo. O contrato de trabalho feito
com esse mesmo Eng. apresenta uma carga horária abaixo do estabelecido pelo CREABA. Não foi franqueada a palavra às licitantes questionadas neste momento pois, como já
é sabido, estas apenas protocolaram os seus envelopes e não se fizeram credenciadas
para esta Sessão Pública. Solicita a inabilitação da CONTRUTORA MARPEZ LTDA pois
sua Certidão de Registro junto ao CREA é de 23/10/2020, de acordo com pesquisa
realizada e, a sua ultima alteração no Contrato Social é datada de 07/02/2022 e nesta
mesma Certidão consta em seus dizeres: “em qualquer alteração feita e não informada a
este órgão, este documento perderá a validade”. Também apresentou o Balanço
Patrimonial sem o seu devido registro, contrariando item editalício. O contador deveria ser
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o responsável técnico pelo Balanço, apresenta dois CRC’s, um com início em 01/02/2021
a 28/02/2022 e o outro datado de 10/03/2022 a 06/06/2022, não fazendo nenhuma alusão
a Balanço Patrimonial ou ao Livro Diário, invalidando pois o documento apresentado. E
assim encerrou os seus dizeres. CONTRUTORA MARPEZ LTDA: Solicita a inabilitação da
MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA pois apresentou Certidão do FGTS
com validade vencida em 25/01/2022 e Certidão Estadual vencida em 15/02/2022. Ficou
decidido que após a devida análise dos documentos trazidos e expostos nesta Sessão
Pública, será publicado 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 e motivado através dos canais oficiais de
comunicação desta Comissão de Licitações. Os recursos, contrarrazões e decisão serão
apostados

no

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

https://licitacao.itagimirim.ba.gov.br. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, que
vai assinada por todos os presentes.

Itagimirim, 28 de Abril de 2022.

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR
PRESIDENTE DA COPEL

CONSUÉLIA PEREIRA DA SILVA
MEMBRO

EDSON LIMA DE ASSIS SILVA
MEMBRO

CONTRUTORA MARPEZ LTDA
CNPJ N°. 29.035.933/0001-04

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 778/Q+JGZWMU1+PGMFDGSA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itagimirim

MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ N°. 02.560.361/0001-18

ÁGATHA CONTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CNPJ N°. 00.794.379/0001-59

SANTOS FONSENCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ N°. 27.561.662/0001-97

LAPTEK CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ N°. 10.158.358/0001-09

CONSTRUTORA E SERVIÇOS ALVIM EIRELI
CPJ N°. 22.864.781/0001-03
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