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CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000

ATA INTERNA Nº 01 - DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022.
Às Quatorze horas do dia vinte de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede
da Prefeitura Municipal de Cravolândia, Estado da Bahia, a Praça Lomanto Júnior,
nº.01, Centro, nesta cidade de Cravolândia reuniu-se a comissão de licitação,
constituída através de ato da Prefeita Municipal por meio da Portaria n° 001/2022,
de 03 de Janeiro de 2022. O objetivo da referida reunião é dar continuidade ao
julgamento dos documentos de habilitação e dos questionamentos feitos pelas
licitantes, ratificada na Ata da sessão da Concorrência Pública nº 001/2022,
lavrada em 17/06/2022. O objeto da Contratação de empresa de engenharia para execução
de Obras/Serviços de uma Escola com 09 salas, quadra coberta com vestiário, situada na sede do
Município de Cravolândia-Ba, tudo conforme Edital e seus Anexos, mediante o regime
empreitada por menor preço global conforme especificações constantes no
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e
Composição do BDI para Serviços - ANEXOS, os mesmos são parte integrante
deste Edital. Esta Comissão Permanente de Licitação, analisando a documentação
de habilitação com os documentos exigidos pelo edital de Licitação e tomando por
base pareceres Jurídicos, e Técnicos que segue anexo a este processo Licitatório,
e analise desta comissão de licitação, e nas alegações apresentadas abaixo pelas
licitantes, por unanimidade dos seus membros RESOLVE:

INABILITAR A EMPRESA: TRATLOC CONSTRUÇÕES TRANSPORTES EIRELI, INSCRITA
NO CNPJ: 18.085.448/0001-10:
•

Referente ao item 9.4.2. não apresentou a comprovante da garantia de
proposta,na forma prevista no inciso III do artigo 31 da Lei Federal nº.
8.666/93, referente ao item 9.3. alinéa ¨e¨ não apresentou comprovação
de possuir profissional técnico Rigger,

•

Não apresentou o termo de compromisso e os currículos com
reconhecimento de firma dos profissionais, Felipe dos Santos Oliveira
Pereira, Adeline Santos Moraes e Vitor Santos Gonçalves, não
apresentou Atestado Técnico sem o sêlo de Autencidade do CREA,
apresentou certidão do Acervo Técnico sem Atestado.
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•

Não possuir o Capital Social mínimo exigido no Edital, que é no mínimo
10% do valor da Obra.

INABILITAR A EMPRESA: WGR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, INSCRITA NO
CNPJ: 30.701.286/0001-01
•
•
•

Referente ao item 9.4.2. não apresentou a comprovante da garantia de
proposta,na forma prevista no inciso III do artigo 31 da Lei Federal nº.
8.666/93.
Referente ao item 9.3. alinéa ¨e¨ não apresentou comprovação de possuir
profissional técnico Rigger.
Não possuir o Capital Social mínimo exigido no Edital, que é no mínimo
10% do valor da Obra.

INABILITAR A EMPRESA: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, INSCRITA NO
CNPJ: 15.358.607/0001-15.
•

Referente ao item 9.4.2. Não apresentou a comprovante da garantia de
proposta, na forma prevista no inciso III do artigo 31 da Lei Federal nº.
8.666/93.

•

Referente ao item 9.3. Alínea ¨e¨ não apresentou comprovação de possuir
profissional técnico Rigger.

•

Por não possuir o Capital Social mínimo exigido no Edital, que é no
mínimo 10% do valor da Obra.

INABILITAR A EMPRESA: ALMEIDA SANTOS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA,
INSCRITA NO CNPJ: 10.760.836/0001-48.
•

Referente ao item 9.4.2. não apresentou a comprovante da garantia de
proposta,na forma prevista no inciso III do artigo 31 da Lei Federal nº.
8.666/93.
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•

Referente ao item 9.3. alinéa ¨e¨ não apresentou comprovação de possuir
profissional técnico Rigger.

•

Referente ao item 9.3, letra ¨D¨ do edital, não comprovação da empresa
licitante possuir Profissional Técnico em Segurança do Trabalho.

INABILITAR A EMPRESA: CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, INSCRITA NO
CNPJ: 33.833.880/0001-36
A respeito dos registros efetuados pelas empresas concorrentes na ATA DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, em desfavor da licitante em questão:
•

Procede que a empresa não apresentou a Certidão Estadual Negativa de
Insolvência conforme exigido no item 9.4.6 do edital - Qualificação
Econômico – Financeira;

•

Não procede a informação de que a empresa descumpriu o item 10.3.1.1,
pois a Declaração de Compromisso Futuro – Anexo X está inserida na página
207 da documentação;

•

Não procede a informação de que a empresa não atendeu plenamente a
todos os itens tidos como relevantes, haja vista que os itens foram
localizados nos Acervos Técnicos da documentação. Apesar de alguns
destes itens não estarem listados na íntegra conforme citado no edital, a
equipe de engenharia do município, considera o entendimento de que
itens/atividades técnicas de características similares podem ser
consideradas como válidas sem prejuízo à licitante;

•

Procede, ainda, que a Declaração de Contratação Futura do Profissional
Técnico Rigger foi elaborada considerando a data futura de 15 de julho de
2022, logo o tabelião cometeu um equívoco em reconhecer firma de um
documento pós-datado, haja vista que é vedado o reconhecimento de firma
de documentos pós-datados;

•

Procede a informação de que empresa não apresentou a comprovação de
formação técnica do eng º Luiz Fernando Garcia na Qualificação de Técnico
Rigger, indicado pela empresa como o responsável pelo projeto e execução
das movimentações de cargas suspensas, conforme determina a NR-12 no
item 12.138. Ficou constatado que não foi apresentado nenhum documento
comprobatório que ateste tal atribuição ao engº Luiz Fernando Garcia, como
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cópia de carteira de aperfeiçoamento profissional ou até mesmo um
certificado de capacitação, não foram localizados na documentação. Vale
ressaltar que na Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física do mesmo
junto ao CREA, não há evidência que atribua ao mesmo tal qualificação. Vale
ressaltar que na Curva ABC de Serviços, os trabalhos de Montagem de
Estruturas Metálicas da Cobertura Juntamente com Telhamento,
correspondem a um peso de cerca de 30% do valor total da planilha
orçamentária e a execução desta atividade está diretamente ligada ao
trabalho do profissional Técnico Rigger, que possui suma importância no
planejamento e segurança dessas atividades de movimentação de cargas,
diretamente vinculadas à execução deste item relevante da Curva ABC de
Serviços, sendo portanto, indispensável a presença deste profissional.

HABILITAR A EMPRESA: CONSTRUTORA BAHIA MARAÚ EIRELI, INSCRITA NO CNPJ:
33.378.376/0001-93

A respeito dos registros efetuados pelas empresas concorrentes na ATA DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, em desfavor da licitante em questão:
•

Não procede a informação de que a empresa descumpriu o item 10.3.1.1,
pois a Declaração de Compromisso Futuro – Anexo X está inserida na página
38 da documentação;

•

Não procede a informação de que o currículo do Mestre de Obras está sem
reconhecimento de firma, o mesmo está com firma reconhecida conforme
registro na página 82 da documentação;

•

Não procede a informação de que a empresa não apresentou o item
relevante nº 8 no seu Acervo Técnico. O mesmo está informado na
documentação na página 68, no item da CAT cujo número é 25.5.3

•

Não procede a informação de que a empresa não apresentou o item
relevante nº 6 no seu Acervo Técnico. O mesmo está informado na
documentação nas páginas 48 e 67, nos itens da CAT cujos número é 3.2 e
23.2.9, respectivamente.

•

Procede a informação de que a empresa não apresentou na íntegra o item
relevante nº 9 no seu Acervo Técnico – captor tipo Franklin. Apesar deste
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item não estar listado na íntegra conforme citado no edital, a equipe de
engenharia do município, considera o entendimento de que itens/atividades
técnicas de características similares podem ser consideradas como válidas
sem prejuízo à licitante. No caso em questão foi encontrado na
documentação da licitante o item 15.14 na página 59 – Instalação de pararaios que é considerado como válido para atendimento do item em questão;

•

Não procede a informação de que o Contrato do responsável Técnico, o eng
Raimundo Vasconcelos Santos Filho, como o termo de compromisso do
mesmo estão sem reconhecimento de firma, pois verificou-se na
documentação que a firma foi reconhecida nos versos destes documentos;
Também não procedem as informações sobre a falta de reconhecimento de
firma na documentação do encarregado e do Técnico de Segurança do
trabalho;

•

A empresa comprovou possuir profissional capacitado em planejamento e
execução de movimentação de cargas RIGGER, por meio da apresentação
de carteira de aperfeiçoamento com firma reconhecida. Vale ressaltar que na
Curva ABC de Serviços, os trabalhos de Montagem de Estruturas
Metálicas da Cobertura Juntamente com Telhamento, correspondem a
um peso de cerca de 30% do valor total da planilha orçamentária e a
execução desta atividade está diretamente ligada ao trabalho do profissional
Técnico Rigger, que possui suma importância no planejamento e segurança
dessas atividades de movimentação de cargas, diretamente vinculadas à
execução deste item relevante da Curva ABC de Serviços, sendo portanto,
indispensável a presença deste profissional.

Vistos e relatos, por fim, esta Comissão Permanente de Licitação declara:
DESABILITADA as empresas:
•
•
•
•
•

TRATLOC CONSTRUÇÕES TRANSPORTES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ:
18.085.448/0001-10:
WGR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: 30.701.286/0001-01
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 15.358.607/0001-15.
ALMEIDA SANTOS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ:
10.760.836/0001-48.
CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, INSCRITA NO CNPJ: 33.833.880/0001-36

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUJDRDMZRKQ4NEEWRJA2QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
20 de Junho de 2022
7 - Ano XVI - Nº 3561

Cravolândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000

HABILITADA a empresa:
•

CONSTRUTORA BAHIA MARAÚ EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: 33.378.376/0001-93

O Presidente solicitou a lavratura da presente, determinando que o presente
julgamento seja publicado no Diário Oficial do Município procedendo a intimação de
todos os licitantes via e-mail cadastrados por momento do credenciamento,
enviando aos mesmos cópias em PDF desta Ata, dando início ao prazo recursal de
05 (cinco) dias úteis a contar da publicação. Ficando os autos desde já disponíveis
aos interessados para vistas junto ao setor de Licitação desta Prefeitura.
Nada mais havendo a relatar, esta Comissão encerra os trabalhos com a lavratura
desta ata que após lida e achada em conforme, vai assinada pelos membros da
Comissão de licitação.

Cravolândia - Ba, 20 de junho de 2022.

Zenildo Torres Soares
Presidente da CPL

________________________________
Mônica de Souza Barbosa da Hora
Membro da CPL

______________________________
Ivanildo Santos de Oliveira
Membro Suplente da CPL
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