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Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
DECISÃO EM FASE DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

RELATÓRIO
Trata-se de processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, tendo como
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL, em que
compareceram para participação um total de 13 (treze) empresas, conforme Ata de
Sessão de Habilitação lavrada em 19/07/2022.
O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapitanga –
Bahia, juntamente com os membros da Comissão de Licitação, após análise da
documentação de habilitação jurídica apresentada pelas empresas participantes do
certame em epígrafe, e, considerando que contra as regras e requisitos constantes no
Edital da licitação não foram apresentadas impugnações ou questionamentos, decide:
Inabilitar as empresas abaixo relacionadas, pelos motivos a seguir listados:
a) – Viver Empreendimentos e Serviços Eireli:
a.1 – A empresa descumpriu o Item 9.2.1, b, d, e, e, f do Edital, visto que as
CAT’s apresentadas não correspondem às relevâncias do quanto constante na alínea b
do referido item do edital, não possuindo comprovação de execução de serviços de
telhamento com telha de aço;
a.2 - A empresa não apresentou comprovação de vínculo dos responsáveis
técnicos indicados nem apresentou declaração de disponibilidade de equipe técnica para
execução da obra;
b) – Construtora e Serviço Alvim Eireli:
b.1 – A empresa apresentou Certidão do CREA Pessoa Jurídica vencida;
b.2 – As CAT’s apesentadas pela Empresa não cumprem o quanto disposto no
Item 9.2.1 do Edital, visto que não possui comprovação de execução de serviços com
telha de aço;
b.3 – A empresa não apresentou a caução/garantia, conforme solicitando no
item 9.3, K.
c) – Empresa Peixoto Monteiro Engenharia Ltda:
c.1 - As CAT’s apesentadas pela Empresa não cumprem o quanto disposto no
Item 9.2.1 do Edital, visto que não possui comprovação de execução de serviços com
telha de aço;
c.2 – A empresa não apresentou a comprovação e registro no CREA dos
responsáveis técnicos indicados;
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d) – Empresa Sagitário Empreendimentos e Serviços Ltda:
d.1 – A empresa não apresentou os Atestados de Capacidade Técnica
necessários, conforme indicação do Item 9.2.2, b, do Edital;
e) – Empresa GMC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA:
e.1 - As CAT’s apesentadas pela Empresa não cumprem o quanto disposto no
Item 9.2.1 do Edital, visto que não possui comprovação de execução de serviços com
telha de aço;
f) – Empresa CCX Construções, Comércio, Consultoria e Serviço Ltda:
f.1 – A empresa não cumpriu o item 9.2.1, b do Edital c/c item 9.2.3, visto que
não comprovou a sua capacidade técnica operacional;
f.2 – A empresa não cumpriu o item 9.2.1, d, itens 5 e 6 da tabela c/c item 9.2.3,
deixando assim de comprovar a sua capacidade técnico-operacional;
f.3 – A empresa não cumpriu o quanto disposto no Item 9.2.1, f do Edital, visto
que não comprovou possuir no seu quadro técnico um Engenheiro Eletricista;
g) – Empresa Meta Engenharia e Serviços Eireli:
g.1 - As CAT’s apesentadas pela Empresa não cumprem o quanto disposto no
Item 9.2.1 do Edital, visto que não possui comprovação do quantitativo mínimo exigido
na execução de serviços com telha de aço;
h) – Empresa Santos Fonseca Construções e Serviços Eireli:
h.1 - As CATs apresentadas não cumprem o Item 9.2.1, b, 4 do Edital, visto que
não possui comprovação de execução de serviços de piso de alta resistência;
h.2 – A declaração de pleno conhecimento do local de execução da obra está
assinada pelo sócio da empresa, quando deveria ter sido assinada pelo responsável
técnico indicado para a obra;
i) – Empresa J. Carvalho Serviços Eireli - ME:
i.1 - A empresa não cumpriu o quanto disposto no Item 9.2.1, f do Edital, visto
que não comprovou possuir no seu quadro técnico um Engenheiro Eletricista;
i.2 - O contrato de prestação de serviço do Eng. Civil Dhieferson Novaes
Almeida, Responsável Técnico, consta como Engenheiro Civil e não como Engenheiro
de Segurança do Trabalho, conforme a licitante indica. Deste modo, contraria o item
9.1.2 e.2 e letra “f” do Edital;
i.3 – A empresa não cumpriu o Item 9.2.1, b, 2, 3, e 4 do Edital, bem como não
cumpriu o Item 9.2.3;
i.4 - A empresa não cumpriu o Item 9.2.1, d, 2, 3, e 4 do Edital;
i.5 – A empresa não cumpriu o quanto disposto no Item 9.3, g, i do Edital, visto
que não apresentou a relação de compromissos assinados que importem diminuição de
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira;
j) – Empresa Laptek Construção Ltda:
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j.1 – A empresa apresentou as certidões do CREA/BA da Pessoa Jurídica e do
responsável técnico indicado vencidas;
j.2 – A empresa não cumpriu o requisito estabelecido no Item 9.2.1, d, 4 do
Edital, visto que não apresentou comprovação de capacidade técnico-operacional para
execução dos serviços de piso de alta resistência;
j.3 - A declaração de pleno conhecimento do local de execução da obra está
assinada pelo sócio da empresa, quando deveria ter sido assinada pelo responsável
técnico indicado para a obra;
J.4 – A empresa não apresentou a caução/garantia, conforme solicitando no
item 9.3, K.
l) – Empresa Bertolino de Jesus Junior Eireli:
l.1 - As CAT’s apesentadas pela Empresa não cumprem o quanto disposto no
Item 9.2.1 do Edital, visto que não possui comprovação do quantitativo mínimo exigido
na execução de serviços com telha de aço;
m) – Empresa Prestsul Obras de Urbanização Construções e Serviços de
Locação e Coleta Eireli:
m.1 – A empresa, após o credenciamento, se ausentou da sessão de licitação,
sem depositar junto à Comissão de Licitação os envelopes contendo a documentação de
habilitação jurídica e de proposta de preços.
Habilitar a empresa NJX CONSTRUTORA EIRELI, visto que, à luz do quanto
consta no Edital do certame, especialmente no que toca às regras e requisitos de
habilitação jurídica, esta cumpriu todos os critérios estabelecidos pelo referido
Instrumento Convocatório, estando, portanto, apta para a seguir à fase de análise de
proposta de preço.
Publique-se.
Intime-se.
Itapitanga – Bahia, 11 de agosto de 2022.
______________________________________
Clebson Santos Moreira
Presidente da CPL
_______________________________________
Geraldo Andrade dos Santos
Membro da CPL
_______________________________________
Jamile Brandão Gonçalves Brandão
Membro da CPL
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