Diário Oficial do
EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA
Segunda-feira • 31 de maio de 2021 • Ano V • Edição Nº 2569

SUMÁRIO
QR CODE

GABINETE DO PREFEITO ................................................................................. 2
ATOS OFICIAIS ......................................................................................... 2
DECRETO MUNICIPAL (Nº 042/2021) ............................................................................ 2
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS ............................. 7
LICITAÇÕES E CONTRATOS ................................................................................ 7
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021) ......................................................... 7
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ....................................................................... 15
LICITAÇÕES E CONTRATOS ............................................................................... 15
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA Nº 078/2021) ..................................................... 15

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

GESTOR: ADAILTON CAMPOS SOBRAL
http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
31 de maio de 2021
Ano V • Edição Nº 2569

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-2Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO MUNICIPAL (Nº 042/2021)

1

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
Decreto Municipal nº 042/2021
De 31 de Maio de 2021.
“Dispõe sobre as restrições de atividades no
âmbito do Município de Conceição do
Almeida/BA, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – ESTADO DA
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso V do art. 52 da Lei Orgânica do
Município, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na
Portaria MS/GM No. 356 de 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO

a

Declaração

de

Emergência

em

Saúde

Pública

de

Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro
de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV),
CONSIDERANDO as disposições do Plano Estadual de Contingências para
Enfrentamento do Novo Coronavírus - 2019-n CoV1;
CONSIDERANDO que, em que pese as medidas vigentes no que toca a restrição
do funcionamento do comércio, indústria e serviços em nosso Município, notou-se
incremento do número de casos recentemente;
CONSIDERANDO que, conforme notícias veiculadas em diversos portais, há
sensível aumento de número de casos em todo o mundo, com diversos países
enfrentando a intitulada “segunda onda” de contaminação, situação em que se observa
naqueles

países

o retorno

do

número

descontrolado

de novas

contaminações,

culminando com o colapso do sistema de saúde;
CONSIDERANDO que, infelizmente, a tendência de queda em nosso país fora
revertida nos últimos meses, de modo que o país experimenta, novamente, picos de
novas contaminações e óbitos;
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
CONSIDERANDO que, no âmbito do nosso Município, igualmente verificou-se a
forte incremento no número de novos casos;
CONSIDERANDO as recentes medidas restritivas adotadas pelo Governo do
Estado da Bahia, anunciadas pelo Exmo. Governador do Estado;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam prorrogadas, até o dia 07 de Junho de 2021, medidas de
restrição do funcionamento do comércio e prestadores de serviço, devendo-se observar
as limitações impostas no presente decreto, especialmente quanto a horários e dias de
funcionamento permitidos, conforme a seguir exposto:
I – De segunda a sábado, todas as atividades comerciais que não possuam
regulamentação própria no presente Decreto, deverão encerrar-se impreterivelmente
até às 18h00m, possibilitando, assim, o retorno de todos funcionários e clientes às suas
residências antes das 21h00m, sendo que, partir deste horário, fica determinado “toque
de recolher” em todos os dias da semana, estando vedada a circulação de pessoas
nas ruas, salvo para hipótese de comprovada necessidade e urgência;
II – Aos domingos, todas as atividades comerciais que não possuam
regulamentação própria no presente Decreto, deverão encerrar-se impreterivelmente
até às 12h00m;
III – Supermercados, mercados e afins deverão funcionar de acordo com dias e
horários estabelecidos nos incisos I e II deste artigo, e a ocupação deverá ser
limitada a 30% (trinta por cento) da capacidade máxima habitual, devendo haver
distanciamento mínimo entre os clientes de 02 (dois) metros em todas direções,
sendo o proprietário responsável pelo controle do acesso, disponibilização de álcool em
gel e itens de higiene gratuitamente, e exigência de uso de máscara fácil em todos
que estejam no local, clientes e funcionários, sendo que, em caso de descumprimento da
presente norma, terá o alvará de funcionamento cassado, além de ser multado e
responder civil e penalmente
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
IV – No período explicitado no caput, bares, restaurantes e afins poderão
funcionar de segunda-feira a sexta-feira, até as 20h00m, e aos sábados até as
17h00m, não sendo permitido o funcionamento aos domingos, sendo que, durante o
funcionamento, a ocupação deverá ser limitada a 30% (trinta por cento) da
capacidade máxima habitual, devendo haver distanciamento mínimo entre os
clientes de 02 (dois) metros em todas direções, sendo o proprietário responsável pelo
controle

do

acesso,

disponibilização

de

álcool

em

gel

e

itens

de

higiene

gratuitamente, e exigência de uso de máscara fácil em todos que estejam no local,
clientes e funcionários, e, em caso de descumprimento da presente norma, terá o alvará
de funcionamento cassado, além de ser multado e responder civil e penalmente;
V – Academias de ginástica, musculação e afins, poderão funcionar de segunda
a sexta feira, até as 20h00m, e aos sábados até as 17h00m, sendo que a ocupação
deverá ser limitada a, no máximo, 30% (trinta por cento) da capacidade máxima habitual,
devendo haver distanciamento mínimo entre os alunos de 02 (dois) metros em todas
direções, sendo o proprietário responsável pelo controle do acesso e disponibilização de
itens de higiene e equipamentos de proteção individual, para clientes e funcionários, bem
como proibir o ingresso de idosos e gestantes, sendo que, em caso de descumprimento
da presente norma, terá o alvará de funcionamento cassado, além de ser multado e
responder civil e penalmente;
Parágrafo Primeiro: Fica autorizada a realização de eventos religiosos por
Igrejas, em periodicidade não superior a três vezes por semana, sendo que a participação
do público deverá ser limitada a, no máximo, 30% (trinta por cento) da capacidade
máxima de pessoas sentadas no templo religioso, devendo a disposição dos assentos
guardar distância entre si de 1 (um) metro em todas as direções, e os eventos serem
encerrados a tempo de garantir o retorno de todos às suas residências antes da vigência
do toque de recolher.
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
Parágrafo Segundo: A prática de quaisquer atividades esportivas coletivas
amadoras poderá ocorrer exclusivamente com praticantes residentes e domiciliados
no Município, sendo vedada a presença de pessoas de outros Municípios, cabendo ao
proprietário do local onde está sendo praticada a atividade o controle de acesso,
disponibilização de máscaras e itens de higiene, sendo vedada a permanência do local
após o encerramento da atividade, de modo que, verificada qualquer descumprimento,
será aplicada multa ao proprietário do imóvel;
Parágrafo

Terceiro:

Fica

determinado,

igualmente,

que

todos

os

estabelecimentos comerciais que estejam com funcionamento autorizado, nos termos de
decreto municipal, deverão observar as medidas de restrição de ingresso e permanência
de pessoas

simultaneamente no

local,

determinando-se em todos

os

casos

o

distanciamento mínimo de 01(um) metro e a utilização de máscaras e itens de higiene,
especialmente álcool em gel, sendo vedada a permanência de funcionários e clientes
gestantes e/ou com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
Parágrafo Quarto: O proprietário deverá responder pelo controle do acesso e
disponibilizar itens de higiene e equipamentos de proteção individual, para clientes e
funcionários, bem como proibir o ingresso de idosos e gestantes, sendo que, em caso de
descumprimento da presente norma, terá o alvará de funcionamento cassado, além de
ser multado e responder civil e penalmente.
Parágrafo Quinto: Os estabelecimentos deverão obedecer a restrição do número
máximo simultâneo de pessoas no estabelecimento, conforme determinações contidas
em decretos anteriores.
Parágrafo Sexto: O descumprimento de qualquer medida estabelecida neste
decreto caracterizará infração à legislação Municipal, ensejando a aplicação de multa,
cassação de licença de funcionamento e fechamento compulsório, pelo prazo inicial de
08(oito) dias.
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Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
Art. 2º - Fica prorrogada, até o dia 07 de Junho de 2021, as medidas de
expediente interno, sem atendimento ao público, no âmbito do paço municipal,
determinadas pelo art. 2º do Decreto Municipal nº 014/2021, de 17 de Fevereiro de 2021.
Art. 3º - Fica determinada a realização de atividades de fiscalização e orientação
nas vias públicas

e estabelecimentos comerciais, reforçando a necessidade de

continuidade do uso de máscaras faciais e itens de higiene, bem como coibindo a
existência de aglomerações e, em caso de descumprimento por parte do fiscalizado,
deverá ser solicitada a presença da autoridade Policial, que apoiará as medidas de
combate ao descumprimento do presente decreto, além da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme o caso.
Art. 4º - Novamente, ressalta-se a necessidade a manutenção, por parte da
população em geral, do isolamento social, admitindo-se o deslocamento somente em
casos de inadiável necessidade, retornando à residência após a conclusão, procedendo a
imediata higienização.
Art. 5º - Diariamente, funcionários da Secretaria Municipal de Saúde realizarão
fiscalização nos logradouros públicos e estabelecimentos comerciais, observando o
cumprimento das restrições impostas, além de aferir a temperatura corporal da população
local, inclusive nos referidos estabelecimentos, podendo determinar, em caso de suspeita,
o isolamento do caso suspeito e, em caso de resistência, a condução coercitiva do
mesmo, e/ou fechamento do estabelecimento, conforme o caso.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Cumpra-se. Publique-se. Registre-se.
Gabinete do Prefeito de Conceição do Almeida/Ba, 31 de Maio de 2021.
ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DECISÃO SOBRE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO
DA GAMELEIRA, NA SEDE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA/BA.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA procedeu análise das impugnações registradas
na Ata da Sessão do processo licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021,
bem assim em relação a toda documentação de habilitação apresentada pelas
referidas empresas participantes do referido certame, emitindo decisão nos
seguintes termos:
1. Das alegações da empresa JIV CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
registrada na Ata
1.1. Alega nos registros em Ata, solicitando a inabilitação da empresa PRISMA
CONSTRUTORA EIRELLI por te deixado de apresentar o indice de liquidez em formula,
como determina a Cláusula 6.b.3 do edital.
O dispositivo legal que regulamenta a utilização de índices para avaliar a condição
financeira da licitante, encontra-se no artigo 31, § 5º da Lei Federal nº 8.666/93 e demais
alterações posteriores:
“§ 5º A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de
forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e
devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha
dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores
não usualmente adotados para a correta avaliação de situação financeira
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.”
A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva. O
critério de julgamento dos índices está expresso no edital de forma clara e objetiva através da
fórmula ali expressa, não restando dúvidas ou omissões. Qualquer critério subjetivo de
julgamento será de pronto afastado e declara inválido. Também é vedada a exigência de
faturamento mínimo anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade (§ 1º do artigo 31)

Decisão da Comissão de Licitação/Habilitação (Requalificação urbana Bairro da Gameleira) - Tomada de Preço nº 001/2021
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O cálculo de índices contábeis previstos no edital são aqueles que refletem a saúde
financeira de um segmento do mercado, ou seja, se a licitação refere-se a obras e serviços de
engenharia, a Administração deverá utilizar os índices que demonstram a boa situação das
empresas de engenharia ou correlatas.
Da leitura do dispositivo supra, depreende-se, preliminarmente, quatro características
a respeito da forma de se apurar a qualificação econômico-financeira do licitante
demonstrando a boa situação financeira deverá ser comprovada de forma objetiva, concreta,
exata.
Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, demonstrará uma
situação equilibrada da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma
situação deficitária da empresa, colocando em risco a execução do contrato.
Ante o exposto, a exigência do Edital nada mais fez que traduzir em critérios
objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de
empresas em situação equilibrada é o mínimo que deve acercar-se para assegurar o integral
cumprimento do contrato. Não sendo cumprindo esta exigência, com as formalidades de
assinatura por parte do responsavel técnico pela escrituração contábil da empresa em conjunto
com o seu represente legal empresa licitante descrito no seu contrato social.
Ademais, a boa situação financeira exigida no artigo 31 não deixa margem a permitir
índices que refletem situação financeira deficitária. A ausência da apresentação dessa
demonstração de indices contábeis exigido de forma expressa no edital, nos leva a acolher os
argumentos registrados em Ata e aplicar a regra expressa no art. 48, I da lei 8.666/93, para
decidir pela inabilitação da empresa Prisma Construtora Eireli (CNPJ nº
25.405.723/0001-00).
1.2. Em relação a empresa PANAMÁ CONSTRUTORA DE RODOVIAS,
FERROVIAS, SERVIÇOS E OBRAS EIRELLI foi realizado pedido de inabilitação por não
ter informado ao CREA a alteração do contrato social da empresa.
A alteração do contrato social por transformação registrado na JUCEB em
24/09/2020 (registro 29600536721) relativo a transformação de sociedade empresária ltda em
empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli), porém a Certidão de Regsitro e
Quitação de Pessoa Jurídica junto ao CREA/BA nº 89124/2021 emitida em 06/04/2021 já
contempla o registro da empresa com essa denominação – Panamá Construção de Rodovias e
Ferrovias, Serviços e Obras Eireli.
Razão pela qual, deixa de acolher esta impugnação pela falta de pertinência e em
razão da análise dos respectivos documentos referenciados, mantendo a habilitação da
empresa Panamá Construção de Rodovias e Ferrovias, Serviços e Obras Eireli, salvo se
existir outro fato ou apontamento que possa provocar essa inabilitação.

Decisão da Comissão de Licitação/Habilitação (Requalificação urbana Bairro da Gameleira) - Tomada de Preço nº 001/2021
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1.3. Pede a inabilitação da empresa CGN CONSTRUÇÕES EIRELLI por não ter
informado ao CREA a quinta alteração do contrato social, deixando de cumprir a Clausula
6.b.3.
Ao analisar o registro do Ato de Alteração nº 5 e Consolidação da empresa CGN
Construções Eirelli identifica-se que esse foi registrado junto a JUCEB no dia 05/04/2021,
sob o nº 98058487 enquanto a Certidão Simplificada da JUCEB nº 219703930 apresentada
pela empresa tem data de emissão de 08/02/2021, tendo como ultimo ato arquivado junto
aquele órgão o registro de numero 97867868 em 13/06/2019.
Diante dessa constatação, assiste razão a alegação formulada pela empresa
Impugnante em face da empresa CGN CONSTRUÇÕES EIRELLI, vez que a exigencia de
apresentação de Certidão Simplificada da JUCEB é exatamente para identificar a ocorrência
de possiveis alterações no contrato social e seu corrrespondente registro no órgão que
disciplina e fiscaliza as atividades de registro da constituição das sociedades empresárias em
suas diversas modalidades como bem prescreve o art. 28, III da lei 8666/931
Face o exposto, acolhemos os termos da impugnação ofertada, sob o fundamento do
art. 28, III c/c art. art. 48, I da lei 8.666/93 para decidir pela inabilitação da empresa CGN
CONSTRUÇÕES EIRELLI.
1.4 - Pede a desclassificação da empresa WGR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
EIRELI por não ter identificado no Atestado de Capacidade técnica de maior relevância (Piso
podotático intertravado) descumprindo a clausual 6.b.3 do edital.
O piso podotátil intertravado de concreto é um tipo de pavimentação que pode ser
utilizada em espaços públicos abertos ou ambientes privados e fechadosnfeccionado e vendido
em placas que podem ser do tipo alerta ou direcional.
O piso podotátil intertravado é um tipo de pavimento em que o revestimento é
formado por blocos de concreto com intertravamento por areia de selagem. As cargas a que o
pavimento é exposto são distribuídas pelos blocos e resistidas em conjunto, por isso a
importância do intertravamento adequado.
Um piso intertravado não se desloca lateralmente quando solicitado, nem rotaciona,
nem translaciona. É muito importante que as faces de cada bloco sejam bem produzidas e
paralelas, o que também garante o travamento. Esse é um critério de aceitação do material em
função desse aspecto.
Identifica-se da documentação apresentada que a empresa apresentou atestado de
capacidade técnica de pavimentação de seu responsável técncico registrado junto ao
CREA/BA (Certidão 84464/2021) comprovando expertise em outros empreendimentos
1

Lei 8666/93 - Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
Decisão da Comissão de Licitação/Habilitação (Requalificação urbana Bairro da Gameleira) - Tomada de Preço nº 001/2021
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construtivos onde a pavimentação restou comprovada, o que afasta os argumentos da
referida impugnação.
2. Das alegações da empresa SEAL CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÕES E
PROJETOS LTDA registrados em Ata
Pede a desclassificação da empresa L2 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
por ter apresentado os documentos de identificação dos sócios em cópia simples, por ter
deixado de apresentar a relação da equipe técnica conforme exigência da claúsula 5.1.b do
edital.
A Comissão adota o principio do formalismo moderado em consonãncia com as
orientações do TCU, que assim se posiciona:
͞No curso de procedimentos licitatórios, a administração pública deve pautar-se pelo
princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo
extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos
administrados.͟ (TCU no acórdão 357/2015-Plenário).

Quanto a alegação da apresentação da cópia simples da identificação civil dos sócios,
vez que, deve-se observar os principios da razoabilidade e a proporcionalidade a serem
observadas pelo aplicador do direito, sobretudo nas relações relativas às contratações públicas
no curso dos processos licitatórios de aquisições públicas.
Isto porque, muitas vezes, a rigidez legalista imposta pela COPEL ou pelo Prefeito
coloca em situações nas quais interpretações literais de dispositivos normativos ou
cumprimentos automáticos de rotinas administrativas podem afrontar o próprio interesse
público tutelado ou mesmo garantias elementares de nosso Estado Democrático de Direito.
Razoabilidade e proporcionalidade são princípios que possuem, na atividade
administrativa, funções axiológicas e teleológicas essenciais, permitindo o controle dos atos
administrativos pelos mais elevados valores que os justificam.
A jurisprudência pátria tem, de forma efetiva, cobrado o respeito a esse princípios,
invalidando excessos de disposições editalicias despropositadas ou comportamentos
irrazoáveis praticados por gestores públicos.
A razoabilidade (ou proporcionalidade ampla) impõe uma tríplice exigência ao
desempenho da função administrativa, de forma que, para a realização de fins públicos, sejam
adotados meios adequados, necessários e proporcionais – as vantagens devem superar as
desvantagens criadas.
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A aplicação da proporcionalidade exige a relação de causalidade entre meio e fim,
de forma que, adotando-se o meio, chega-se ao fim. Evidente, portanto, que um mero erro
formal jamais pode ser argumento para a desclassificação de uma licitante, desde que seja um
erro passível de correção e que não traga prejuízo aos demais licitantes e nem à Administração
Pública.
A razoabilidade como dever de harmonização do geral com o individual atua como
um instrumento para determinar que as circunstâncias de fato devam ser consideradas com a
presunção de estarem dentro da normalidade, ou para expressar que a aplicabilidade de regra
geral depende do enquadramento do caso concreto.
O afastamento da realização de uma proposta mais vantajosa, com a inabilitação da
proposta da empresa Impugnada, pela ocorrência de um erro formal, constitui uma verdadeira
violação à ordem jurídica, em especial aos princípios da competitividade, da economicidade
e da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da eficiência, afastando-se uma
contratação mais vantajosa e onerando os cofres públicos sem qualquer necessidade.
MARÇAL JUSTEM FILHO, in Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos, 13. ed, p. 76, ao tratar do princípio da proporcionalidade ensina, in verbis:
"O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências
públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses
públicos e privados em jogo. Incumbe ao Estado adotar a medida menos danosa
possível, através da compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que
se pretende proteger. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
acarretam a impossibilidade de impor consequências de severidade incompatível
com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da lei ou do Edital
devem ser interpretadas como instrumentais."
Restou ainda comprovado nos documentos apresentados pela empresa L2
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA a existência de um Curriculo do Engenheiro
Civil Ueverson Leite dos Santos, uma autorização de inclusão do seu nome na relação da
equipe técnica, bem assim consta da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Juridica nº
84789/2021 emitida em 16/03/2021 o referido profissional cadatrado junto ao CREA/BA
como o responsável técnico. Pelo exposto, deixamos de acolher os termos da referida
impugnação.
3. Das alegações da empresa S L SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
registrados em Ata.
3.1 Alega nos registros em Ata solicitando a inabiltiação da empresa PRISMA
CONSTRUTORA EIRELLI em razão de que na certidão simplficada da JUCEB a empresa
fez uma alteração contratual em 07/05, no entando não consta da habilitação a devida
alteração.
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Acerca desses apontamentos, esta Comissão já promoveu sua resposta sobre o
tema aqui repetido, nos termos do item 1.1. desta decisão.
3.2 Pede a inabilitação da empresa M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS em razão de faltarem as assinaturas dos Responsáveis técnicos Andersom
e Ramon nos seus curriculos, em atendimento ao item 5.1 “i”. E nesse sentido considerando
o que diz o item 7.2.3 do edital acerca das empresas não atenderem convenientemente as
exigências do envelope 01.
Restou identificado nos documentos de habilitação apresentado pela empresa que o
Engenheiro Civil Anderson Cesar de Oliveira Cerqueira é o responsável técnico da referida
empresa cadastrado junto ao CREA/BA conforme se depreende da Certidão de Registro e
Quitação da Pessoa Juridica nº 83852/2021 emitida em 09/03/2021 e de igual modo consta da
Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Fisica nº 83853/2021 emitida em 09/03/2021 onde
consta a empresa M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI
vinculada a sua responsabilidade técnica.
Em relação ao Engenheiro Ramon José Ferreira da Conceição, há nos documentos
apresentados pela empresa a cópia autenticada do Contrato de Prestação de Serviços entre as
partes, bem assim a CAT BA2014000640 de 25/02/2014 e CAT BA20140000220 de
30/01/2014 em seu nome está vinculado a empresa M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA o que demonstra uma relação profissional de mais de 05 anos. Pelo
exposto, deixamos de acolher os termos da referida impugnação.
3.3 Solicita a inabilitação da empresa MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
EIRELI e ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS considerando o item 10.1 que
trata das exigências Técnicas do Projeto Básico, anexo ao edital, foi argumentado que não se
verificou o item 10.1.2 Piso Podotátil em seus respectivos acervos técnicos.
Acerca desses apontamentos, esta Comissão já promoveu sua resposta sobre o
tema aqui repetido, nos termos do item 1.4. desta decisão.
3.4 - E por derradeiro foi registrado a solicitação de inabiltação da empresa LIFE
SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES em razão da alegação de que a empresa não apresentou
alterações anteriores a 4ª alteração do contrato social e a a via apresentada não é consolidada,
descumprindo o item 4.4.1 do edital.
Ao analisar o registro do Ato de Alteração nº 4 e que não corresponde a Consolidação
do contrato social da empresa LIFE SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES identifica-se que esse
foi registrado junto a JUCEB no dia 05/11/20219, sob o nº 97918816, pórem não foi
identificado o contrato social originário e as alterações de nº 1, 2 e 3 (anteriores a alteração 4
apresentada).
O artigo 28, III da lei 8.666/93 estabelece expressamente que “a documentação
relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em”
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III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
Diante dessa constatação, assiste razão a alegação formulada pela empresa
Impugnante em face da empresa LIFE SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES, vez que a
exigência de apresentação do Contrato Social em vigor, como prescreve o art. 28, III da lei
8666/93, não foi atendido.
Face o exposto, acolhemos os termos da impugnação ofertada, sob o fundamento do
art. 28, III c/c art. art. 48, I da lei 8.666/93 para decidir pela inabilitação da empresa LIFE
SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES.

4. Das alegações da empresa PANAMÁ CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS,
FERROVIAS, SERVIÇOS E OBRAS EIRELI registrados em Ata
Formulou registro alegando que a empresa JIV CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA
LTDA, que o CRC do Contador responsável pelas informações contábeis estava desatualizado
na data elaboração do balanço.
Restou identificado que a Certidão de Regularidade Profissional materializado na
Certidão nº BA/2021/00004768 em favor do Profissional de Contabilidade Roberto Freitas da
Cunha tinha validada expressa até 23/06/2021 quando do envio do balanço anual 2020 em
31/03/2021, não havendo motivo ou justificativa para acolhimento e tal impugnação.
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA, por essas razões e fundamentos acima expostos, procedendo a análise das
impugnações registradas na Ata da Sessão Pública do processo licitatório Tomada de Preços
nº 001/2021, bem assim dos documentos de habilitação das empresas participantes do referido
procedimento, decide declarar:
I - HABILITADAS as empresas:
a)
WGR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
b)
L2 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
a)
SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA;
b)
ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA;
c)
PANAMÁ CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS, SERVIÇOS
E OBRAS
d)
M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS;
e)
JIV CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA;
f)
SL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES;
g)
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS;
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h)
i)

RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS;
MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI

II - INABILTADAS as empresas:
a)
para considerar a inabilitação da empresa PRISMA CONSTRUTORA EIRELI
por deixar de atender à exigência do edital - art. 30, § 5º da lei 8666/9 e a aplicação
da regra do art. 48, I da lei 8666/93;
b)
para decidir pela inabilitação da empresa CGN CONSTRUÇÕES EIRELLI,
por deixar de atender exigencia expressa do edital - art. 28, III c/c art. art. 48, I da
lei 8.666/93;
c)
para decidir pela inabilitação da empresa LIFE SOLUÇÕES EM
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, por deixar de atender exigencia expressa do edital
- art. 28, III c/c art. art. 48, I da lei 8.666/93
A Comissão de Licitação, oportuniza o prazo expresso no art. 109, I, “b”, da lei
8666/93, após a publicação da decisão, para, querendo, as empresas interessadas ofereçam
recurso administrativo.
Fica designada a data de 08 de JUNHO de 2021, às 09:00 horas para realização da
sessão de análise e julgamento da PROPOSTA DE PREÇO das empresas considerada
habilitadas.

Conceição do Almeida (BA), 31 de maio de 2021.

Gabriel Ribeiro Neiva Lima

José Antônio dos Santos

Lucas de Almeida Barros

Presidente da Comissão de Licitação

Membro da Comissão de Licitação

Membro da Comissão de Licitação
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RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA Nº 078/2021)

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 078/2021
Processo Administrativo n°. 391/2021

O Exmº. Sr. Adailton Campos Sobral, DD. Prefeito Municipal de Conceição do Almeida – Bahia
RATIFICA o parecer da Assessoria Jurídica, nos termos da Medida Provisória nº. 1047, de 3 de maio
de 2021, que opinou em regime de Contratação Direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, a seguinte
aquisição:
OBJETO: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE AVENTAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI) PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 1047, DE
3 DE MAIO DE 2021.
PROPONENTE: BGM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ nº.: 40.105.356/0001-04
ENDEREÇO: Avenida Luís Viana Filho, nº. 6462, Wall Street Empresarial, Centro, Comercial Loja 01,
Paralela, no Município de Salvador – BA, CEP 41.730-101.
VALOR: R$ 16.915,00 (dezesseis mil e novecentos e quinze reais), conforme Anexo I.

Conceição do Almeida – Bahia, 25 de maio de 2021.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Adailton Campos Sobral
Prefeito Municipal

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 078/2021
Processo Administrativo n°. 391/2021
ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

ITEM

ESPECIFICAÇÕES

UND

QUANT

UND

UND

PREÇOS
UNITÁRIO

TOTAL

2.000

R$ 4,97

R$ 9.940,00

500

R$ 13,95

R$ 6.975,00

AVENTAL DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO

1.

NOS PUNHOS, AMARRAÇÃO NAS COSTAS,

100% POLIPROPILENO, TNT 30GM/2.
AVENTAL

LAMINADO,

IMPERMEÁVEL, COM ELÁSTICO NOS
2.

PUNHOS,
COSTAS,

AMARRAÇÃO
100%

NAS

POLIPROPILENO,

TNT 50GM/2.
VALOR TOTAL

R$ 16.915,00

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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