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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA – BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2ª ATA DE SESSÃO
(ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E QUESTIONAMENTOS)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022
No dia 14 de Julho do ano de 2022 às 09h (nove horas), na sala do Departamento de Licitação da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa(BA), situada na Av. Oceânica, 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa/BA, CEP 45920-000,
reuniu-se a Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 690/2022 de 03 de janeiro de 2022, composta
pelos Senhores Cristiano Xavier Gomes (Presidente), Wagner Neves Nunes (suplente) e Alex Nascimento da
Silva(suplente), sendo presidida pelo primeiro, juntamente com o Responsável Técnica a Sra. Silvana Ribeiro
Reis de Melo (CREA-BA 1404194061) para os trabalhos atinentes à licitação, modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 002/2022, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE
INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO, MELHORIAS NO PAISAGISMO, INCLUINDO CALÇAMENTO COM
BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS E PASSEIO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO
DE NOVA VIÇOSA - BAHIA, de acordo com as planilhas e anexos que integram o presente edital,
compostos de Planilha Orçamentária Básica, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e
Especificações Técnicas, indicados no Processo Administrativo 107/2022 que originou o pedido. A
presente sessão busca a conclusão do julgamento referente à fase de habilitação considerando os
questionamentos registrados pelos licitantes via e-mail (acostado ao processo), após a disponibilização de todos
os documentos. Iniciando os trabalhos o Presidente da Comissão leu para os demais membros os
questionamentos apresentados pelas empresas e no que se refere à documentação apresentada analisou-se
pontualmente, ficando a qualificação técnica a cargo da representante do setor de engenharia, passou-se
analisar caso a caso:
Acerca da empresa LAPTEK CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 10.158.358/0001-09):
1- Não atende o item 5.1.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista item c) e d), pois apresentou a prova de
regularidade estadual e FGTS vencida. Julgamento: Considerando que a empresa encontra-se
enquadrada em condição especial conforme estabelecido no § 1º do Artigo 43º da Lei Complementar
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123/2006, a mesma poderá usufruir do direito de regularização das pendências referentes a regularidade
fiscal caso seja declarada vencedora do certame. Não consiste em motivo para desclassificação.
2- Não atende o item 5.1.3 b) e b1) Comprovação de capacidade técnica operacional. Não apresentou
atestados técnicos da empresa que atingisse a quantidade mínima exigida em nenhum dos itens de
relevância, não apresentou ART e contrato de execução de obra ou serviços. Julgamento: A empresa
não apresentou atestado de capacidade técnica em nome da pessoa jurídica suficientes para
atendimento dos itens 5.1.3 b) e b1) do edital. Consiste em motivo para desclassificação.
3- Não atende o item 5.1.3 c) Comprovação de capacidade técnico profissional. Não apresentou atestados
técnicos do profissional que atingisse a quantidade mínima exigida em nenhum dos itens de relevância.
Julgamento: A empresa não apresentou atestado de capacidade técnica em nome dos profissionais,
com quantitativos suficientes para atendimento do item 5.1.3 c) o edital. Consiste em motivo para
desclassificação.
4- Não atende o item 5.1.3 d.1) Não apresentou Engenheiro Eletricista e nem Técnico ou Engenheiro de
Segurança do trabalho em sua equipe técnica. Julgamento: A empresa não ter equipe técnica mínima
conforme exige o item 5.1.3 d.1) do edital. Consiste em motivo para desclassificação.
5- Não atende o item 5.1.3 e). A declaração da Engenheira civil Elzita Ferreira Vidal é de 2018.
Julgamento: A declaração apresentada descumpre o exigido no edital, uma vez que o edital exige que
a mesma seja emitida com data posterior a publicação da licitação. Consiste em motivo para
desclassificação.
6- Não atende aos itens 5.1.3 h, i e j. Não foram apresentados o PPRA, PCMSO, PIRGRCC. Julgamento:
O licitante não apresentou os Programas exigidos junto aos documentos de habilitação. Consiste em
motivo para desclassificação.
DECISÃO: A empresa LAPTEK CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 10.158.358/0001-09) FICA DECLARA
INABILITADA por descumprir os itens acima expostos.
Acerca da empresa CCX CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:
04.495.084/0001-32):
1- Não atende o item 5.1.3 a). A certidão do CREA de pessoa jurídica venceu no dia 30/06/2022 assim
como do Engenheiro Civil responsável técnico Victor Santos Gonçalves. Julgamento: As certidões de
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registro e quitação junto ao CREA, foram apresentadas com data de validade expiradas, logo não
possuem validade para fins de habilitação. Consiste em motivo para desclassificação.
2- Não atende o item 5.1.3 b). Comprovação de capacidade técnica operacional da empresa, não foi
apresentado Contrato e ART. Julgamento: A empresa deixou de apresentar Anotações de
Responsabilidade Técnicas (ART) em nome do profissional vinculado a e contrato de execução de obra
ou serviço conforme exigido no edital. Consiste em motivo para desclassificação.
3- Não atende o item 5.1.3 c). Comprovação de capacidade técnico profissional. As CAT apresentadas não
atendam a nenhuma parcela dos itens de relevância exigidos. Julgamento: A empresa não apresentou
atestado de capacidade técnica em nome dos profissionais, com quantitativos suficientes para
atendimento do item 5.1.3 c) o edital. Consiste em motivo para desclassificação.
4- Não atende o item 5.1.3 c.3). O contrato de prestação de serviços da empresa com o Engenheiro Civil
Onias Bento da Silva não tem reconhecimento de firma. Julgamento: O contrato de prestação de
serviços nesse caso serviria comprovação de vínculo entre a empresa e o profissional, porém o referido
profissional está relacionado na Certidão do CREA-PJ como responsável técnico, desse modo a
ausência de contrato de prestação de serviços válido não prejudica a comprovação de vinculação do
referido profissional. Não consiste em motivo para desclassificação.
5- Não atende o item 5.1.3 d.1). Não foi apresentada a Certidão do CREA do Engenheiro Elétrico Marivaldo
Borges Dormund. Julgamento: A licitante não apresentou a Certidão de registro e quitação do
engenheiro elétrico conforme exigido no edital. Consiste em motivo para desclassificação.
6- Não atende o item 5.1.4 c). O capital social da empresa é de R$ 1.000.000,00. Portanto não atende o
valor de 10% do contrato. Julgamento: O capital social da empresa é inferior ao valor de R$
1.489.435,29. Consiste em motivo para desclassificação.
DECISÃO: A empresa CCX CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:
04.495.084/0001-32): FICA DECLARA INABILITADA por descumprir os itens acima expostos.

Acerca da empresa PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 29.795.635/001-04):
1- Apresentou o PGR em cópia simples e sem ART do Responsável Técnico (Não podendo ser mais
autenticado uma vez que já ultrapassou o momento oportuno); Julgamento: O PGR foi apresentado
com a assinatura digital conforme a página 108 do arquivo PRIME 01 COMPRESSED enviado por essa
comissão via e-mail para todos os licitantes. A Lei nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020, dispõe sobre
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as regras para uso das assinaturas eletrônicas nas interações entre pessoas e instituições privadas com
os entes públicos e entre os próprios órgãos e entidades públicas. Sendo assim o documento encontra
autenticado. Sobre a ART a mesma está presente na página 42 do mesmo arquivo. Não consiste em
motivo para desclassificação.
2- Apresentou o PGRS em cópia simples, e sem ART do Responsável Técnico (Não podendo ser mais
autenticado uma vez que já ultrapassou o momento oportuno); Julgamento: O PGRS foi apresentado
com a assinatura digital conforme a página 93 do arquivo PRIME 02 COMPRESSED enviado por essa
comissão via e-mail para todos os licitantes. A Lei nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020, dispõe sobre
as regras para uso das assinaturas eletrônicas nas interações entre pessoas e instituições privadas com
os entes públicos e entre os próprios órgãos e entidades públicas. Sendo assim o documento encontra
autenticado. Sobre a ART a mesma está presente na página 42 do mesmo arquivo PRIME 01
COMPRESSED. XXXXXXXXXXXXXXXX . Não consiste em motivo para desclassificação.
3- Apresentou o balanço patrimonial registrado em 02/06/2022 com o capital social de 250 mil reais e sua
alteração contratual datada de 23/05/2022 com valor do capital social de 1.500.000,00 (Um milhão e
Quinhentos Mil Reais) e não mencionando nem origem e nem a forma deste aumento vultuoso e seis
vezes maior que o capital informado em seu balanço patrimonial. Julgamento: O balanço registrado
abrange o período de 01/01/2021 – 31/12/2021 e como a alteração contratual assim como sua alteração
de capital social foi realizada no dia 23/05/2022, ou seja, após o período abrangido pelo balanço. Em
relação ao aumento do capital social, o mesmo foi registrado na junta comercial, não temos competência
para julgamento cabendo ao órgão fiscalizador responsável. Não consiste em motivo para
desclassificação.
4- Apresenta receita bruta no valor de R$ 291.000,00 (Duzentos e Noventa e Um Mil Reais) incompatível
com o demonstrado em contratos de prestação de serviços de (03) três Responsáveis Técnicos os quais
a empresa declara pagar mensalmente seis salários mínimos a cada um, perfazendo um total anual de
R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), não podendo de forma alguma a empresa arcar com
todas as outras despesas encargos, impostos, etc..., com apenas pouco mais de R$ 50.000,00
(Cinquenta Mil Reais). Julgamento: O contrato de prestação de serviços do Engenheiro Civil e do
Engenheiro Eletricista estão com datas a partir deste ano de 2022, conforme pode ser comprovado nas
páginas 27 e 34 do arquivo PRIME 01 COMPRESSED enviado a todos licitantes. Logo, o
questionamento não tem embasamento. Não consiste em motivo para desclassificação.
5- O acervo técnico apresentado tendo como Responsável Técnico o Sr. Maurício, emitido pela Prefeitura
Municipal de São Francisco de Pádua, Contrato n. 02/2018 e composto de 42 páginas não possui
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registro no CREA. Julgamento: A CAT com registro de atestado apresentada está registrada no
CREARJ com número 58838/2020 como pode ser comprovado na página 10 do arquivo PRIME 03
COMPRESSED enviado a todos licitantes via e-mail. Não consiste em motivo para desclassificação.
6- Atestado apresentado e emitido pela EMBASA e tendo como Responsável Técnico o Sr. Francisco,
trata-se de ATESTADO PARCIAL, ou seja, de obra ainda não concluída, contrariando o art. 30 da Lei
8.666/93. Julgamento: A lei diz no § 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a: I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante
de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da
licitação. Portanto não há nenhuma proibição na lei sobre a apresentação de atestados parciais. Não
consiste em motivo para desclassificação.
7- Não apresentou nenhum atestado de capacidade técnico-operacional. Julgamento: O atestado de
capacidade operacional foi apresentado na página 7, 8 e 9 do arquivo PRIME 03 COMPRESSED
enviado por e-mail a todos os licitantes atendendo os termos do edital. Não consiste em motivo para
desclassificação.
8- Descumpriu o item 5.1.3 subitem b item 3 não apresentando o item de relevância exigido no edital
(rebaixamento de lençol freático c/ ponteiras filtrantes em valas estágio simples, cravação de ponteiras
c/ jateamento de água. Julgamento: O item foi atendido, através da comprovação na página 73 e 76 do
arquivo PRIME 03 COMPRESSED enviado por e-mail a todos licitantes. O item totaliza uma quantidade
de 717,67 metros, acima do exigido no edital que foi de 650 metros. Não consiste em motivo para
desclassificação.
DECISÃO: A empresa PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 29.795.635/001-04)
fica declarada HABILITADA.
Após a análise da documentação o Presidente da COPEL declarou inabilitadas as empresas:
LAPTEK CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 10.158.358/001-09.
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CCX CONSTRUÇÕES, COM. CONSULT. E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04.495.084/0001-32..
E declarou habilitada a empresa:
PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 29.795.635/001-04;
Em seguida o Presidente determinou que a ata seja disponibilizada para os e-mails dos licitantes e publicada no
diário oficial do município. Determinou ainda que seja aberto prazo de 24(vinte e quatro) horas, após o
recebimento dos e-mails, para que os licitantes declarem através do e-mail licitacao@novavicosa.ba.gov.br a
intenção de recursar com a devida motivação ou de abrir mão da interposição para que seja dado prosseguimento
aos trabalhos inerentes ao certame. Nada mais havendo a registrar lavrou-se a presente ATA, que vai assinada
pela Comissão de Licitação. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA.
Comissão:
________________________
Cristiano Xavier Gomes
Presidente da COPEL

______________________
Wagner Neves Nunes
Membro da COPEL

____________________________
Alex Nascimento da Silva
Membro da COPEL

Análise Técnica
Declaro a conformidade do julgamento referente aos documentos técnicos apresentados.

Silvana Ribeiro Reis de Melo
(CREA-BA 1404194061)
Engenheira Civil
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