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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022
TOMADA DE PREÇO 002/2022
Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva e ampliação
dos prédios públicos, praças, parques e equipamentos públicos, no município de
Itagimirim/BA.
No dia 28 de Abril de 2022, às 09:00 horas, teve início a sessão pública para abertura
dos envelopes contendo os documentos de habilitação da licitação supramencionada.
Conforme descrito em ata, após os questionamentos dos presentes na licitação e o seu
registro, a sessão foi suspensa para análise da Comissão de Licitação e posterior
publicação do resultado. Assim, após análise das documentações apresentadas
concluímos que:
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS
Em relação aos questionamentos trazidos pela empresa MONTAC MONTAGENS E
CONSTRUÇÕES LTDA quanto à regularidade dos Balanços Patrimoniais das empresas
CAVALCANTE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PJ REFORMAS E PINTURAS EIRELI,
CONSTRUTORA STS LTDA e CONSTRUTORA MARPEZ LTDA, informo que foi
solicitado apoio técnico ao setor de Contabilidade para decisão. A empresa
CAVALCANTE ENGENHARIA E ARQUITETURA apresentou índices de Liquidez Geral,
Liquidez Corrente e Solvência Geral iguais a 0 (zero), descumprindo portanto o item
6.6.4.2 do Edital e resultando na sua inabilitação. A empresa PJ REFORMAS E
PINTURAS EIRELI apresentou certificação da JUCEB em seu Balanço Patrimonial na
folha 97 de sua habilitação e, segundo entendimento exarado pelo departamento de
Contabilidade, o CRC do Contador é documento acessório e não precisa fazer alusão ao
Balanço Patrimonial, bastando, para tanto, a sua assinatura nos Termos de Abertura e
Encerramento, o que invalida a alegação da reclamante e não inabilita a reclamada. A
empresa CONSTRUTORA STS LTDA apresentou certificação da JUCEB em seu
Balanço Patrimonial na folha 27 de sua habilitação e, pela mesma razão já explicitada,
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não cabem as alegações a respeito do CRC do Contador em comento. Ainda sobre o
Balanço, informo que o instrumento convocatório exige índices iguais ou superiores a 1,
de acordo com seu item 6.6.4.2, alínea “a”, na Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvência Geral (SG), não fazendo nenhuma menção expressa quanto ao índice
de endividamento geral, que de fato consta zerado. Em relação ao questionamento sobre
uma suposta incongruência entre os valores apresentados a título de pagamento de INSS
e FGTS e os custos destes mesmos encargos que os Engenheiros apresentados pela
empresa acarretariam, não há procedência. Os profissionais mencionados não fazem
parte do quadro de funcionários da empresa e entre estes não há qualquer vínculo
empregatício, pois ambos figuram na qualidade de prestadores de serviço, conforme
contrato apresentado às Fls. 58-59 e 64-65. Portanto, não há procedência em tais
alegações. A empresa CONSTRUTORA MARPEZ LTDA apresentou certificação da
JUCEB em seu Balanço Patrimonial na folha 174 de sua habilitação e, pela mesma razão
já explicitada, não cabem as alegações a respeito do CRC do Contador que assinou os
Termos, este que tem CRC válido até Junho deste ano. A reclamante ainda alegou um
suposto descumprimento de item editalício da PJ REFORMAS E PINTURAS EIRELI, que
não teria apresentado técnico em segurança do trabalho, mas em breve análise ficou
constatado o oposto, como consta às Fls. 55 e 58.
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Alegou ainda que a CONSTRUTORA STS LTDA apresentou Registro de Quitação
profissional junto ao CREA-BA de forma provisória, mas em breve análise ficou
constatado que a licitante apresentou dois profissionais de Engenharia como
responsáveis técnicos e a detentora dos atestados de capacidade técnica, Eng. Civil
Luanne Bastos de Britto Barbosa, possui Registro definitivo e válido perante o órgão,
como consta às Fls. 61 da habilitação. Portanto, a alegação é improcedente. Em relação
à CONSTRUTORA MARPEZ LTDA, esta reclamante também alegou que há divergência
entre informações apresentadas no Contrato Social da empresa e a Certidão de Registro
desta junto ao CREA, o que, nas palavras do próprio órgão, enseja a invalidade do
documento. Sobre este ponto, destaco que a finalidade da referida exigência é a
averiguação de que a licitante encontra-se devidamente inscrita e registrada no órgão de
classe competente para a fiscalização da atividade profissional envolvida na execução do
futuro contrato. Nesse sentido, mesmo que a certidão apresentada por um dos licitantes
não retrate sua situação atualizada, pode ser plenamente possível extrair, da
documentação geral apresentada para fins de qualificação técnica, a existência de efetiva
inscrição nessa entidade. É nítido caso de aplicação do princípio do formalismo
moderado, aceitando o preenchimento de um dos requisitos de habilitação por via distinta
daquela prevista no Edital. Neste sentido é o acórdão do Tribunal de Contas da União:
“(...) 5. De fato, a administração não poderia prescindir do menor preço,
apresentado pela empresa vencedora, por mera questão formal,
considerando que a exigência editalícia foi cumprida, embora que de forma
oblíqua, sem prejuízo à competitividade do certame.
6. Sendo assim, aplica-se o princípio do formalismo moderado, que prescreve
a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo,
assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas
ainda as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados,
tudo de acordo com o art. 2º, § único, incisos VIII e IX, da Lei Federal nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999.” (TCU, Acórdão nº 7.334/09, Primeira
Câmara, Rel. Min. Augusto Nardes, j. em 08.12.2009).
No mesmo sentido o STJ se posicionou:
“Administrativo. Licitação. Edital. Exigência de registro no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Defeito menor na certidão,
insuscetível de comprometer a certeza de que a empresa está registrada no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, não pode
impedir-lhe a participação na concorrência. Recurso Ordinário improvido.
(STJ, RMS nº 6.198/95, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 13.12.1995).
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Desta forma, resta incontroverso o entendimento de que ainda que o documento
apresente alguma irregularidade formal, isso “per si” não afetaria a efetiva condição de
registrado que a licitante tem perante a entidade profissional.
A empresa CONSTRUTORA MARPEZ LTDA fez uso de sua alegações ao indicar que
a MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou certidões de
regularidade fiscal fora do prazo de validade. Seriam elas a Certidão Negativa de
Débitos junto ao Estado da Bahia e a Certidão de Regularidade do Empregador
(FGTS). Tal alegação procede imparcialmente, pois de fato a licitante apresentou tais
documentos nessa condição, mas tal fato esbarra nos dizeres do §1º, Art. 43, da Lei
123/2006, que diz:
“Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública,
para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do
débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.”
Conforme análise desta Comissão, a reclamada está devidamente enquadrada como
Empresa de Pequeno Porte e goza, portanto, de tal benefício. Diante do exposto, após
análise minuciosa de toda documentação recebida a título de Habilitação e, sob os
poderes incumbidos a esta Comissão de Licitação, declaro o resultado do julgamento
dos documentos de Habilitação dos licitantes nos seguintes termos.

EMPRESAS HABILITADAS:
- CONSTRUTORA MARPEZ LTDA, CNPJ: 29.035.933/0001-04;

- MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 02.560.361/000118;
- ÁGATHA CONSTRUTORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ:

00.794.379/0001-56;
- CONSTRUTORA STS LTDA, CNPJ: 05.294.691/0001-05;
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- PJ REFORMAS E PINTURAS EIRELI, CNPJ: 24.531.792/0001-99.
EMPRESAS INABILITADAS:
- SANTOS FONSECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ:
27.561.662/0001-97, por não ter apresentado Técnico de Segurança do
Trabalho, descumprindo o item 6.6.3.4 do Edital. Também não apresentou a
versão consolidada do Contrato Social, nem o Ato Constitutivo seguido de
todas as suas alterações, descumprindo o item 6.6.1.2.1 do Edital.
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS ALVIM EIRELI, CNPJ: 22.864.781/0001-03,
por não ter apresentado Técnico de Segurança do Trabalho, descumprindo o
item 6.6.3.4 do Edital. Também não apresentou Declaração com o Termo de
Compromisso

do

responsável

técnico,

descumprindo

o

item

6.6.3.9,

correspondente ao Anexo XI do Edital.
- CAVALCANTE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CNPJ: 40.100.701/000117, por ter apresentado Balanço Patrimonial com índices de Liquidez Geral,
Liquidez Corrente e Solvência Geral zerados, descumprindo o item 6.6.4.2,
alínea a), do Edital.
Diante do exposto e, pela falta de manifestação tempestiva às intenções de
recurso por parte das licitantes, fica marcada a data de 18/05/2022 às 09:00h
para Sessão Pública de abertura dos envelopes de preço da Tomada de
Preços 002/2022.

André Luiz de Oliveira Souza Júnior
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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