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ATA DE 

'ULGAMENTO 

DA HABILITAçAO E DAS PROPOSTAS DE

PREçOS - TOMADA DE PREÇOS N" 009/2018- PROCESSO

ADMINISTRATIVO NO 08452018 - OBJETO: CONTRATAçÀO DE

EMPRESA DE ENGENHAITIA PÁRA EXECUçÃO DE PAVIMEN I AçÀO
EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL [M
DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA _ BAHIA.

Ao vigésimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se us

membros da Comissão Permanente de Licitaçào, sob a conduçào da Sra. Presidente Carla Souza

Oliveira e membros da CPL Bárbara Maria Barbosa Costa e LuÍs Henrique Andrade I'aula, nomeados

pelo Decreto n' 039/2018,para a continuaçâo da realizaçâo do procedimento de julgamento das

ProPostas relativas ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, cadastra sob o n! 009/2018.

ConÍorme consignado na ata da sessão realizada no dia 2311012018. Foi registrado que o edital foi

publicado na íntegra no Diário Oficial do Município de Amargosa no dia 08/10/2018 (ediçào 2651) e que

não houve registro de impugnação ao instrumento convocatório. A Presidente da Comissào, Sra. Carla

Souza Oliveira, deu inicio a sessão dando boas vindas a todos e solicitando que os presentes

apresentassem seus documentos de identificação para conferência do credenciamento. A presidente

informou que não seria permitido falar ao celular durante a sessào. Foi registrada a presença das

seguintes empresas e seus representantes:

EMPI{ESA CNPJ N ' IIEPRESENTANTE/CPF CPF N'
CONSTRUTORA LAM LTDA 03.522.765/0001-80 REGINALDO SILVA AIlAU]O 005.331.205-86

T D CONSTRUçÔES

TERRAPLANACEM E

TRANSPORI'E LTDA EPP

l r.299.188/0001-60 LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA 01s.557.e.]5.3e I

ULI'RA TEC EMI'RE EN DI M E NTOS

L IDA
10.686.2071000r -15

ANTONIO DE PADUA VIEIRA

\1,\IÂ
549.E79.3i15-53

ACISA CONSTRUÇOES E

EMPREENDIMENTOS LTDA.EPP
10.772.7 6510001 -01 ALDO DE JESUS CIN IRA 019.908.óóa-65

LOURIVAL JOSE DOS SANTOS

EIRLLI / CTS
04.147.108/0001-62 SANDOVAL DOS SANTOS 803.164.925-15

SC ENCENHAR]A E

INSTALAÇÔES EIRELI-ME
2.1.870.532/0001 ,18

MARCONI QUEIROZ
VASCONCELOS

{30.b 19.32i- I i

CID CONSTIIUÇOES E

INCORPORAÇÔE5 LTDA.ME
08.047.916/0001{9 lZÀLL Í'trREltlR,\ li9.9er,.lii-t.l I

TERI{A MOVEL SERVIçOS DE

MOVIMENTAÇÀO DE TERRA

LTDA-ME

02.687 .547100lJ1-32 E]\,Í EIiSO\ DOS REIS

JNS EN(]ENIIARIA EIRELI 11.118.636/0001-s9 ALEXSANDEIi I]IOCo LDMB 043.003.955 7ti

CONSTRUTOIiA NEW FLY ER

LTDA EPP
06.'t17.97210001-90 MARCELO SANTOS DA SILVA 860.796.755-0t

KIM SAMPAIO SILVA - ME 28.642.95310001 -72 LUA SAMPAIO SILVA 024.025.205-48
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A CPL identificou que as emPresas que os representantes presentes são os mesmos que foram credenciados
na sessâo anterior desta licitação. o Íepresentante da empresa sc ENGENHARIA E INSTALAÇÔES EIRELt-
ME, solicitou a retirada dos seus envelopes de habilitação e proposta de preços, pois iria deixar a sessào.

A presidente identiÍicou que a empresa cadastrada como CTS ANDRADE CONSTRUTORA na verdacle e o
nome fantasia da razão social da empresa LOURIVAL IOSÉ DOS SANTOS EIRLLI, representada pelo Sr. Sanclor,.rl

dos Santos.

Ato contínuo, a presidente procedeu com a abertura dos envelopes dos documentos de habilitaçào
das empTesas T D CONSTRUçoES TERRAPLANAGEM E TRANSPoRTE LTDA EPP, ULTRATEC
EMPREENDIMENTOS LTDA, LOURIVAL JOSÉ DOS SANTOS EIRELLI, TERRA MÓVEL SERVIÇOS DF,
MOVIMENTAÇÀO DÊ TERIiA LTDA-ME, ACISA CONSTITUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, CID
CONSTRUÇÔES E INCORPORÁçOES L I'DA.ME E JNS L,NCENHARIA EIRELI L'TDA, VCrifiCAçãO, rUbriCA dE
todos os presentes, e possíveis considerações.

Sobre a empresa ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA a CPL identificou que a Relaçào da Equipe Tecnica
sem firma reconhecida, o contrato de prestação de serviços com profissional registÍado ent cartório
contrariando o edital item 5.2.4. Relativos à eualificaçào Tecnica:
"c ) Comproztação da capacitação técnico-profissional, medimúe n comprooaçdo da licitante de possuir enr seu corltLt
técttico, ni datq de abertura das propostas, profissional(is) de níuel superior, qrquiteto ou etgenheiro, reco hct:ido(s)
pelo CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e l)rbanistas (CAIJ), detentorks) de atestado;) de rcspottsobilitladc
fL;tnit'a' depidnmentc regístrado(s) no CREA ou CAll da re,Jião otrdc os seruiços foram executados, acompnuhrtLlos(s)
do!) respectit)tt!) Cerlíddo(oes) Lle Accruo Técnico CAT, expedidns por este(s) Corsclàoís). qut ct)mpn)!a(nt) fL,i. t)(s)
profissional(is) cxecutado para órgd.o ou cntidad.e da admínístraçdo pública direta ou índirets, fed.eral estndual,
tnunicipal ou do Distrito Fedaral, ou aindo, para empresa priuada, quc ndo a própriq licitatúe (CNpl diferctút),
scrt'iço(s) relatiuoG)à crecuçãLt de obra ou seruiço de engenharia, Nmpslíoel em características, quantídaclcs e prnztts
conr tt objattt dn yrase»te lícitaçio, t'rruoltte tlo ls psrcelas r)e maior relepônciq e ttalor sígrriÍicatioo do objt,tLt da licitução.
A co'nPloatçõo tle aínculo prolissional serrí eJetrnrla por meio do aprese taçdo da cópia da c.trteira da
trsbalho (CTPS) ern que co ste a. licitaflte corno cofltratarrte, ou d.o corrtrsto social da licitarúe en que
cotste o profissional como sócio, ou airda clo contÍato de trubalho ou prestação ile serliços, regisl*tlo et,t
cartóio,
Em relação aos documentos da empresa LOURIVAL losÉ Dos sANTos EIRELLI, a presidente idenrificou
que seu documento de Earantia rra modalidade cle seguro, está faltando às páginas ol, os e oz;alen] disto, agarantia está conr valide ate o dia 23/tOlZO1g, em desconformidade com o àdital q.re prevê:,,5.2.3.1.2. Agtlrt,ttut Llc qtlc trata o subitan 2 3.1.4,-3- p.ot.irÍí spr prustn(rn,:tn qualquer ,tas ,,oaati,lnitti irr,iirdr, ,u., ,,,n,,r,,,2 3.1 4'3 3 adiantc tlescrito, com ualidntle nunutn dc 6ô (sesserta) áias, cotttatlos tlt Llahr dn scssao r/u reccl4.rirr rlos
crntelopes de Hnbitaçio e Proposttr Comerc-ial." Foi constatado que a CAT de número 3o74z6lz075está ilegivelimpossibilitando a comissão de verificar as informações contidas. Tambem apresentou o contrato dc
Prestação de serviços com profissional sem o registrado em cartório contrariando o edital item 5.2.,1.Relativos à Qualificação Técnica
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"b) Quaútt à capacítaçdo técníco-operacíonal: apreseúoção de um ou mais atestados de capacidade técnica, forneciLlo

Por pessoa iurídica de díreito público ou prioado, registrados nas eúídades profissionais compet tes, dertidanrentc
identifícada, em nome do licitanle, relotiuo à execução de obra ttu seruíço de engenharia, compatíoel em caract*ístiL1ls,
quarrtidades e Prazos com o objeto da Prcsente lícitação, enortluendo as parcelas rle maíor releuôncia e ttalor signíficnlípo
do objeLo dd licitação.

Em relação aos documentos da empresa ctD CoNSTRUÇÕES E lNCoRpoRAçÕES LTDA,ME, apresentou a

Certidão Negativa de Debitos com o FGTS em nome de outra empresa e com data de validade vencicla foi
identificado da mesma forma que o contrato de prestação de serviços com profissional sem o registrado em
cartório contrariando o edital item 5.2.4. alínea c) já mencionada. Relativos à Qualificação Técnica; alem do
mais, a empresa não apresentou capacidade técnica operacional conforme edital item 5.2.4:

EIII relaçào aos documentos da empresa T D CoNSTRUçÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA
EPI'], foi identificado da mesma forma que o contrato de prestaçâo de serviços com profissional sem o
registÍado em cartório contrariando o edital item 5.2.4. alírca c) já mencionada. Além da relaçào de equipe
tecnica não está com firma reconhecida, conforme o mesmo item 5.2.4.:
e) Relaçõo Lle Equipa Técnica proposta para exeaqão dos seroiços, acontpadrada Llos respectiuos crrrríctrLos tlss

Profissiotutis rlumdo fttren dc úoel Supeior, e declarnçao específiú para esta licitoçatt dt carla profssíotrttl, iut\)n:itult)
a ittclusão dtt seu nonn' na equtpc técnicn, cou firnn rcco hecili c tlct)ltltnthtda tlc Lloütnrc, tos proÍissio ais. A Ltltlpt
Técnitn rleu: ctttrtcr ntt nríúttrrt 07 (unr) Engeuheiro Ciuil ou Arquiteto, 01 (Lra) Engenluiro de Segurnnçrt t1o Trrtbrrllnt
tru licttrcct de Segurança Llo Traballrc.

Com o avançar do horário, a presidente suspendeu a sessão para o almoço às 12h00, ficando marcado o
retorno para as 13h00min.

Dentro do horário estabelecido a comissão retornou do almoço para preceder com a continuação da análise
dos documentos de habilitação das empresas. Às 13h03mim os repÍesentantes das ernpresas JNS
ENCENHARTA EIRELI LTDA e KIM SAMPAIO SILVA - ME.

Após passada as habilitações das referidas empresas, os licitantes rubricaram e Íizeram as seguintes
consideraçôes:

C) rePresentante da empresa INS ENCENHARIA ETRELI LTDA, argumentou sobre a empresa LOURIVAI.
JOSÉ DOS SANTOS EIRELLI, a Certidão Negativa com Debitos da Fazenda Estadual, com vencinlcnto n;r

data de 21l10/2018.

Sobre a empresa T D CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPoRTE LTDA EPP, argumentor-r q,- ., A
Balanço Patrimonial foi rcgistrado no dia 24105/2018 e apresenta o DHp do contador emitidâ dia 25llU/2U1S. t \
Sobte a empresa ACISA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, inÍcrrmou que descumpriu " \ \
itcma.2.4 alinü d) do ediral. \-\
Sobre a empresa ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA, reiterou o que foi argumentado pela conrirs;r,, /

e acrescentou que não foi apresentado como item de maior relevância o "piso intertravado". A
Em sua defesa, o representante da ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA, argunentou ..1r" ., ,u,, (\
Declaração de Indicação do responsável recnico está com forma reconhecida como pede o edital. y
Subre a empresa TERIIA MOVEL SERVIçOS DE MOVIMENTAçÀo DE TERt{A L] DA,ME, reit.r.rrlr .r \
aLtsêtrcia de aPresentaçào de atestado de capacidade tecnica operacional, alen.r do contrato cont o tecnicu dc \
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segurança do trabalho está assinado por apenas um dos sócios, quando no contrato social a responsabilidade

pela assinatura é coniunta.

Em sua deÍesa o representante da empresa TERRA MÓVEL SERVIçOS DE MOVÍMENTAÇÀO DE TERRA

LTDA-ME, argumentou que a alteração contratual que inclui a sócia Mosenilda Santos Santana e Posterior a

assinatura do contrato com o responsável técnico.

() rcpresentante da empresa CtD CONSTRUÇOES E INCORPOMÇÔES LTDA-ME, dr8umentou que .rs

CMPIESAS ACISA CONSTRUçÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, LOURIVAL JOSÉ DOS SAN'fOS

EIRELLI e ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA, nâo cumpÍiram os requisitos dos itens 5.2.3.1.1 e

5.2.3.1.3.do edital.

O representante da empresa T D CONSTRUÇÔES reRnePLANAGEM E TRANSPORTE LTDA EPP,

argumentou em sua defesa contra a alegação da empresa JNS ENGENHARIA EIRELI LTDA, que a contiss.itr

poderia fazer diligência nâ JUCEB para verificar a validade do CRC do contador no ato de registro do

contrato.

O represenlante da empresa LOURIVAL JOSÉ DOS SAN'IOS EIRELLI, argumentou que há divergência u

indice apresentado no balanço patÍimonial da empresa JNS ENCENHARIA ETRELI LTDA, o valor de

disponibilidade não bate como o que está no balanço, e solicitou um parecer técnico do setor de

contabilidade, acrescentando que o mesmo questionamento foi motivo de inabilitação da empresa em unr

certame anterior a este.

A representante da empresa KIM SAMPAIO SILVA - ME, argumentou que o Balanço Patrimonial dn

enrpresa ACISA CONSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP está dividido em duas partcs, send8/,
urla do primeiro semestre e outro do segundo semestre, e no termo de encerramento do Primeiro nào coll5t..lv

carimbo/autenticidade da JUCEB, de acordo cobrado no edital.

O rcpresentante da empresa ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA, argumentou sobre a documentaçào

c.la empresa ACISA CONSIRUçÕES E EMPITEENDIMENTOS LTDA-EPP, que em seus atestados de

capacidade técnica nào consta a execução do item de relevância "Piso ittertral)ado".

O representante da empresa ACISA CONSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPR argumentou

sobre a empresa JNS ENGENHARIA EIRELI LTDA, que a certidão de regularidade dos contadores nào ti

especiÍica para o Balanço Patrimonial, como é exigido; além do Balanço Patrimonial constar caPital social c1c

R$ l.500.000,00 e em outro momento constâ um capital social de R$ 1.200.000,00, solicitou que fosse

verificado pela comissão e equipe técnica.

Ato contínuo, a CPL procedeu com a abertura dos envelopes de habilitação das emPresas:

'rRAfLoC LOCAÇÃO DE MÁeUINAS E IRANSPORIES EIRELI-EPB SAS SEItvlÇoS E TRANSPOR Í'ES

I,.fDA, KIM SAMPAIO SILVA, MJR CONSTRUIORA LTDA-ME E ENCEMAX CONS.I,IIUÇÕIIS [ \ /
SEIIVIÇOS LTDA-ME para análise e rubrica dos licitanres presentes. 
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A presidente reitera que as referidas empresas nào compareceram ao setor de licitações para retirar os
projetos executivos necessários à elaboração da proposta contrariando o edital item 1.2:

"a) A mídii co tendo os proiet()s rrcaírít,os necessírios à elabLtruçdo da prttposta e à execução d.as obras e scn)i\.t)s dcl'e
ser retiroda jutúo a Comíssão Permanente de Lícitoções, na Sala de Compras e Licitaçõcs, deaetdo ocorrer nti o Llia L9

de outubto de 20L8' Obseruaçã.o: A licitante se desejor podcra trazer um pendriue apto à grauação de tod.os L)s utluiuos
na data combínada."

Após a análise e rubrica dos documentos de habilitação das empresas, os licitantes fizeram as seguintes
considerações:

Sobre a empresa SAS SERVIçOS E TRANSPORTES LTDA:

o representante da empresa da empresa JNS ENGENHARIA EIRELI LTDA, argumentou que a empresa
deixou de aPresentar o contrato com responsável técnico sem registro em cartório, alem de nào ter
aPresentado responsável técnico de segurança do trabalho e nenhum dos documentos a ele relacior.rado,
descumprindo o edital item 5.2.4. Relativos à Qualificação Técnica:

"e) Relaçio de Equípc Técnicn propostn para exerrrção dos seroiços, acontpatlnda tlos respectíoos currícriçs Llos
prttfssíotrds quarulo forem de níuel üLpeior, e declrtração específctl ptlrq esta licitaçio de crtLla profissioltl, tutorizLtttLlo
n itLcltrsdtt tlct setr tronrc na equí\ta técnica, com fínm rcconltcida e rconrpltúoda de Llocu rcúos profissionnrs. Á Eqrrrirc /\
Táctrica dcoe conter nrt ruíúuo 01 (utu) Er,ge uiro Ciuil au Arqútcto,07 ftrnt) Etryanheiro tle SegurauçLt do t'rab,rlh..l \
ou Técnico de Segurança do Trabalho." L\
o representante da empresa ULTRATEC EMPREENDIMEN I os LTDA, ctD coNSTRUÇoES E I Í'\
INCORPORAÇOES LTDA-ME solicitaram constar em ata que reiteram as considerações citadas acima. \

\
Sobre a empresa MJR CONSTRUTORA LTDA-ME: \

\Foi constatada a ausência de comprovação de atestado técnico que comprove capacidade operacional da I'
emPresa com ob,eto comPativel e semelhante ao edital, conforme a alínea d. Além de ter descumprift
tambem o iienl 5.2.4. Relativos à Qualificação Técnica, alínea e) do edital. Não apresentou seguro garantia e

nem cópia autenticada do contrato social e alterações.

O IEPTESENTANTE dA EMPTCSA TERRA MÓVEL SERVIçOS DE MOVTMENTAÇÀO DE TERRA LTDA-ME
alegou tambem sobre a Certidão Negativa de Débitos com a lustiça do Trabalho e a Certidào Nr,gativa de
l)ebitos com o FCTS, vencidas.

sobre a enrpresa TRATLOC LOCAçÃO DE MÁQUINAS E TRANSPORTES ETRELI-Epp:

O rePresentante da empresa ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA, argumentou que constou Cerridào
Negativa de Débito com a Fazenda Municipal vencida, o contrato de prestação de serviços do engenheiro e

tecrlico de segurança do trabalho sem registro e firma reconhecida. Alem disto, apresentou a declaraçio de
indicaçào dos profissionais sem reconhecimento de firma, e não apresentou a Declaraçào cle Vistoria.
o representante da empresa clD coNSTRUçoss E tNconpoRAÇoES LTDA-ME, argumenrou qLrc a

empresa nào cumpriu os requisitos dos itens 5.2.3.1.1 e 5.2.3.1.3.do edital.

Sobre a empresa ENCEMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME:

@+tn ;7t ul
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O TEPTesentante da empfesa T D CONSTRUÇÔES TERRAPLANAGEM E TRANSPoRTE LTDA EPP,

ârgumentou que não foi apresentada a certidão negativa de concordata e falência, não apresentou técnico de
segurança do trabalho, aPresentou a declaração de vistoria sem assinatura do representante, não apresentou
os documentos relativos ao engenheiro responsável técnico e o currículo.
A rePresentante da empresa KIM SAMPAIO slLVA, MJR CONSTRUToRA LTDA-ME argumentou a

emPresa aPresentou o registÍo de quitação de pessoa física e pessoa jurídica vencidas e as declaraçôes de
indicaçâo do responsáveis técnicos sem firma reconhecida.
() representante da empresa clD coNSTRUÇôes e tNconpoMçoEs LTDA-ME, argumentou que a
er:rpresa não cunrpriu os requisitos dos itens 5.2.3.1 .l e 5.2.3.1.3.do edital.

^ 
Sobre a empresa KIM SAMPAIO SILVA, MrR CONSTRUTORA LTDA_ME:
O rePresentante da empresa JNS ENGENHARIA EIRELI LTDA, argumentou que a empresa deixou de
aPresentar item de maior relevância "piso intertravado", o contÍato de trabalho da profissional Lua Sampaio
Silva está sem registro em cartório. C)s outros licitantes não quiseram se manifestar.

Sobre a empresa NEW FLyER LTDA:

o rePrescntante da empresa JNS ENCENHAIUA EIRELI LTDA, argumentou que a empresa deixou de
apresentar item de maior relevância "piso intertravado", além de ter descumprido o item 5.2.4. alínca d), para
o responsável técnico engenheiro do trabalho. os outros licitantes nào se manifestaram.

A Presidente comunicou que vai suspender a sessão e encaminhar a documentação para análise do juridico,
quanto entào procedeu com a assinatura dos envelopes de proposta de preços apre;entados que ficarão en1
poder da CPL até que seja marcada nova sessão, apói a divulgação do resultado.

Nâo havendo nada mais a

assinada.
ser registrado, foi lavrada a presente ata que, após lida segue pelos presentes
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ACISA

IZAEL PEITERIRA .I59,996.155 ,19

fu&r.y'.-,>--* 1""*
]NS ENGENHARIA TIRELI

ALEXSANDER DIOGO LDMB -043.003.955.78

T[RRA NIOVEL SERVIçOS D[ AÇÃO DE TERRA LTDA.ME
RErS 045.324.005-46

^b*/,>,-..(.=n *+/á
CONSTRUTÔRA NEW FLYER TTDA T,PP

MARCELO SANTOS DA SILVA -860.796,755-01

-âr+L"p".*?r--,
KIM SAI$IPAIO SILVA .ME

'lel.:75-3631-3977

r rNcorrronlçÕES LTDA-ME

LUA SAMPAIO SILV4 02,1.025.205-58

SANDOVAL DOS SANTOS _


