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Atas

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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 003/2022
No dia 05 de setembro 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 003/2022, objetivando a

Contratação de empresa

especializada para execução de obras de reforma e ampliação dos centros de treinamento do Distrito
de Posto da Mata e da Sede de Nova Viçosa - Bahia, conforme descrito no projeto básico em anexo,
compostos de Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e
Especificações Técnicas, indicados no Processo Administrativo 110/2022 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 analisouse pontualmente, ficando a qualificação técnica a cargo da representante do setor de engenharia, passouse analisar caso a caso:
Acerca da empresa CCX CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:
04.495.084/0001-32):
1- Não atende o item 5.1.3 b) Comprovação de capacidade técnica operacional. Os quantitativos
da capacidade técnica operacional não atendem os valores mínimos exigidos. Julgamento:
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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.
2- Não atende o item 5.1.3 c) Comprovação de capacidade técnico profissional. CAT apenas do
Engenheiro Civil Onias Bento da Silva Neto, que não atendeu os requisitos mínimos para
calha em chapa de aço galvanizado, fornecimento e instalação de forro de PVC e manta de
alumínio, subcobertura de telhado. As CAT do engenheiro Onias Bento não foram
acompanhadas por ART. O Engenheiro Elétrico Marivaldo Borges Dormundo não apresentou
nenhuma CAT. 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.
3- Não atende o item 5.1.3 c.3). O contrato de Prestação de Serviços do engenheiro civil Onias
Bento da Silva Neto não possui firma reconhecida. 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.
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 SANTOS FONSECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 27.561.662/000197:
1- Não atende o item 5.1.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista item d), pois apresentou a prova
de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com validade
vencida no dia 19/07/2022. Julgamento: A empresa encontra-se enquadrada como Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, logo, caso seja declarada vencedora gozará do direito previsto na
Lei Complementar 123/2006 para apresentar a documentação vencida dentro do prazo legal. Não
consiste em motivo para desclassificação.
2- Não atende o item 5.1.3 b) Comprovação de capacidade técnica operacional. Não foi
apresentado comprovação técnica operacional. Julgamento: A empresa não apresentou

ATA DE SESSÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 003/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUM3NDG4NTNCODA1MEM3QU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
4 - Ano XVI - Nº 4834

Nova Viçosa

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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. A CAT
18817/2009 não possui listagem dos itens que foram executados. CAT 16876/2003 não possui
itens que foram listados das parcelas de maior relevância técnica. CAT 26565/2001 foi
apresentado como de forma ilegível. Julgamento: A empresa não apresentou atestado de
capacidade técnica legíveis e 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 1 Técnico ou Engenheiro de Segurança do
trabalho em sua equipe técnica e nem 1 Engenheiro Eletricista. Julgamento: A equipe técnica
apresentada não atende ao exigido no item 5.1.3-d1, do edital. Consiste em motivo para
desclassificação.
5- Não atende o item 5.1.3. e) Declaração do responsável técnico autorizando sua indicação. Os
engenheiros civis Romulo Meireles dos Santos Guimarães e Antonio Valter Queiroz de
Andrade não apresentaram declaração autorizando a sua indicação como responsável
técnico pela empresa Santos Fonseca. Julgamento: Não foram apresentadas as declarações de
anuência dos profissionais Romulo Meireles dos Santos Guimarães e Antonio Valter Queiroz de
Andrade, desse modo há descumprimento do item 5.1.3. ‘d’ e ‘e’ do edital. Consiste em motivo
para desclassificação.
6- Não atende aos itens 5.1.3 h, i e j. Não foram apresentados o PGR, PCMSO, PIRGRCC.
Julgamento: O licitante não apresentou os programas exigidos as alíneas ‘h’, ‘i’ e ‘j’ do item 5.1.3
do edital. Consiste em motivo para desclassificação.
7- Não atende o item 5.1.4.b.3). Não foi encontrado o cálculo de IET (Índice de Endividamento
Total) no balanço patrimonial. Julgamento: Na carta de índices apresentada, não foi indicado o
IET (Índice de Endividamento Total) conforme exigido nas alíneas b.3) e b.4) do edital. Consiste
em motivo para desclassificação.
8- Não atende o item 5.1.4 c). O capital Social da empresa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) estando abaixo do mínimo de 10% dos lotes do edital. Julgamento: O capital social
apresentado é insuficiente para atendimento do exigido no item 5.1.4 alínea ‘c’ do edital. Consiste
em motivo para desclassificação.

ATA DE SESSÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 003/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUM3NDG4NTNCODA1MEM3QU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
5 - Ano XVI - Nº 4834

Nova Viçosa

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DECISÃO: A empresa SANTOS FONSECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:
27.561.662/0001-97 FICA DECLARA INABILITADA por descumprir os itens acima expostos.
Acerca da empresa AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA (CNPJ: 96.818.745/0001-31):
1- O certificado que assinou a procuração não tem validade: Julgamento: Em observância a
assinatura apresentada cabe esclarecer que a mesma encontra-se devidamente certificada pelo
número de série ao lado das mesmas, e pode ser validada através da internet, bem como não há
norma específica que determine que a mesma deve ser acompanhada de QR-CODE ou códigos de
barras. Não consiste em motivo para desclassificação.
DECISÃO: A empresa AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA (CNPJ: 96.818.745/0001-31) fica
declarada HABILITADA.
Acerca da empresa FM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ: 14.162.055/0001-02):
1- Não apresentou valores no balanço para válida. Julgamento: Em observância ao balanço
apresentado foram identificados os valores necessários para averiguar a boa situação financeira da
empresa, bem como o questionamento apresentado não indica com precisão o coeficiente faltante.
Não consiste em motivo para desclassificação.
DECISÃO: A empresa FM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ: 14.162.055/0001-02) fica
declarada HABILITADA.
Após a análise da documentação o Presidente da COPEL declarou inabilitadas as empresas:
SANTOS FONSECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 27.561.662/0001-97
CCX CONSTRUÇÕES, COM. CONSULT. E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 04.495.084/0001-32.
E declarou habilitadas as empresas:
FM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ: 14.162.055/0001-02)
AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA (CNPJ: 96.818.745/0001-31)
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
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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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MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA
PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 930/2022

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA SERVIDOR
DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE
NOVA VIÇOSA e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere o artigo 60, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal
e considerando o que consta no Processo Administrativo nº 198/2022.

DECRETA:

Art. 1º - Conceder LICENÇA PRÊMIO, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
servidora NORANEI GONÇALVES DA CRUZ, matrícula 301128, agente comunitário
de saúde, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº. 037/2012 c/c Lei
Complementar Municipal Nº 008/2003, artigo 92 A, contados a partir do dia 12 de
setembro de 2022, referente ao período aquisitivo dos anos de 2009 a 2013.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data.
Art. 3º - Registre-se, publique-se, revogam-se as disposições contrárias.

Gabinete da Prefeita, aos doze dia do mês de setembro do ano de dois mil
e vinte e dois.

LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES
Prefeita

___________________________________________________________________________
Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos 01, CEP 45920-000, Nova Viçosa/BA,
CNPJ sob o n.º 13.761.531/0001-49.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUM3NDG4NTNCODA1MEM3QU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
8 - Ano XVI - Nº 4834

Nova Viçosa

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA
PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 931/2022

CONCEDE LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PARA
SERVIDORA DO QUADRO DE PESSOAL DO
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA e dá outras
providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere o artigo 60, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal
e considerando o que consta no Processo Administrativo nº 206/2022.

DECRETA:

Art. 1º - Conceder LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO, pelo prazo de 3 (três)
meses, a servidora GILSINETH JOAQUIM SANTOS SILVA, matrículas 607582 e
608786, Professor PI e Especialista em Educação, com fundamento na Lei
Complementar Municipal nº 008/2003, artigo 90, de 06 de janeiro de 2003, contados
a partir do dia 12 de setembro de 2022.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data.
Art. 3º - Registre-se, publique-se, revogam-se as disposições contrárias.

Gabinete da Prefeita, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois
mil e vinte e dois.

LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES
Prefeita

___________________________________________________________________________
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PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 932/2022

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA
FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO
DOMÍNIO, IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO
DE NOVA VIÇOSA, RUA MARÉ ALTA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere o artigo 60, inciso VI, da Lei Orgânica do
Município com o que lhe faculta a alínea “i” do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21
de junho de 1941, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999.

CONSIDERANDO o artigo 5º, alínea "m" do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1.941 que inclui no rol de casos de utilidade pública para fins de
desapropriação, a construção de edifícios públicos;
CONSIDERANDO os artigos 6º e 205 da Constituição da República de 1988
cuja as normas dispõem que a educação é direito de todos e dever do Estado;
CONSIDERANDO que o Município de Nova Viçosa é banhado por rios e
oceano, sendo uma das fontes de renda, em suma da Sede do Município, advinda da
atividade de pesca e transporte aquático;

CONSIDERANDO que a área expropriada, objeto do presente, revela-se
indispensável para a realização de construção de escola náutica, face à localização e
acesso da área destacada, já que é área limítrofe a outros terrenos somados de
propriedade da Prefeitura Municipal;
CONSIDERANDO que a área desapropriada será de grande utilidade para esta
municipalidade, em virtude da necessidade de oferecimento de cursos de capacitação
e formação náutica e manejo de embarcações;
___________________________________________________________________________
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CONSIDERANDO O que o fundamento axial da desapropriação é a
supremacia do interesse público sobre o interesse individual.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para os fins de desapropriação de
seu pleno domínio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, o imóvel lote de
terreno situado na Rua Maré Alta, bairro Centro, medindo 182,97m2 metros
quadrados, DA MATRICULA 923, REGISTRO 11, LIVRO 2.
§ 1º. A área a que se refere este artigo é definida pelo seguinte perímetro:
Partindo do ponto 1, situado no limite com RUA MARÉ ALTA, definido pela
coordenada N 8.021.814,04m e E 460.034,81m, seguindo com distância de 11,10m e
azimute plano de 269°10’31” chega-se ao ponto 2, deste confrontando neste trecho
com o Lote 4, definido pela coordenada N 8.021.813,88m e E 460.023,71m, seguindo
com distância de 17,76m e azimute plano de 5°54’46” chega-se ao ponto 3, deste
confrontando neste trecho com o Lote 6, definido pela coordenada N 8.021.831,55m
e E 460.025,54m, seguindo com distância de 10,64m e azimute plano de 98°17’08”
chega-se ao ponto 4, deste confrontando neste trecho com o Lote 1, definido pela
coordenada N 8.021.830,02m e E 460.036,06m, seguindo com distância de 16,02m e
azimute plano de 184°29’33” chega-se ao ponto 1, ponto inicial da descrição deste
perímetro.
Art. 2º. º A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de
natureza urgente para efeito de imissão provisória de posse em processo de
desapropriação, desde logo autorizado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365
de 21 de junho de 1941.
Art. 3º - O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à Municipalidade
a construção de escola náutica, tendo em vista a inexistência hoje no município,
constituindo-se obra de relevante interesse público.
Art. 4º. Fica, ainda, O Secretário Municipal de Administração autorizado a
promover os atos administrativos ou judiciais, pela via amigável ou judicial, sendo
___________________________________________________________________________
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indenizado a quem de direito, nos termos do que dispõe o inciso XXIV do art. 5º da
Constituição Federal, em caráter de urgência, necessário a efetivação da
desapropriação, tratada no art. 1º, inclusive, devendo proceder com a liquidação e o
pagamento da indenização, utilizando para tanto, os recursos próprios alocados.
Parágrafo Único- O valor total da indenização será de R$ 7.318,80 (sete mil,
trezentos e dezoito reais e oitenta centavos), a serem pagos aos expropriados,
utilizando, para tanto, os recursos próprios previstos no orçamento vigente.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois
mil e vinte e dois.

LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES
Prefeita
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MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA
PODER EXECUTIVO

PORTARIA N° 233/2022
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR
PÚBLICO DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE
NOVA VIÇOSA e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere o artigo 60, inciso II e IV, da Lei Orgânica
Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam concedidas férias de 30 (trinta) dias, aos servidores abaixo
listados, integrante do quadro de pessoal do Município de Nova Viçosa/BA, contadas
a partir de 05 de setembro de 2022:


Milton Dias de Souza, matrícula 7400, assessor de secretaria;



Edilson Soares de Oliveira, matrícula 302039, agente de combate
endemias;



Josiane da Conceição Santos Amaral, matrícula 302058, agente de
combate a endemias;



Aleclides Luiza dos Santos, matrícula 302027, agente de combate a
endemias;

Art. 2º - Essa portaria entra em vigor nessa data, retroagindo seus efeitos a
data de 05 de setembro de 2022.

Art. 3º - Registre-se, publique-se, revogam-se as disposições contrárias.

Gabinete da Prefeita, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil
e vinte e dois.

LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES
Prefeita
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Nova Viçosa

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA
PODER EXECUTIVO

PORTARIA N° 234/2022
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS DE
SERVIDOR PÚBLICO DO QUADRO DE PESSOAL DO
MUNICÍPIO

DE

NOVA

VIÇOSA

e

dá

outras

providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere o artigo 60, inciso II e IV, da Lei Orgânica
Municipal.
RESOLVE:

Art. 1º - Ficam concedidas férias de 30 (trinta) dias, as servidoras abaixo
listadas, integrante do quadro de pessoal do Município de Nova Viçosa/BA, contadas
a partir de 12 de setembro de 2022:


Josimara Silva Lemos, matrícula 1224019, telefonista;



Vanuza Jahel de Missias, matrícula 609772, auxiliar de serviços gerais;



Ednalva Neves Ferreira, matrícula 1223947, auxiliar administrativo.



Gêlma dos Santos Souza, matrícula 607637, vice-diretora.

Art. 2º - Essa portaria entra em vigor nessa data.

Art. 3º - Registre-se, publique-se, revogam-se as disposições contrárias.

Gabinete da Prefeita, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois
mil e vinte e dois.

LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES
Prefeita
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