Diário Oficial do
EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA
Segunda-feira • 22 de junho de 2020 • Ano IV • Edição Nº 2376

SUMÁRIO
QR CODE

GABINETE DO PREFEITO ................................................................................. 2
ATOS OFICIAIS ......................................................................................... 2
PORTARIA (Nº 025/2020) ................................................................................... 2
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS ............................. 3
LICITAÇÕES E CONTRATOS ................................................................................ 3
DECISÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020) ...................................................................... 3
DECISÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020) ..................................................................... 25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ....................................................................... 38
LICITAÇÕES E CONTRATOS ............................................................................... 38
DECISÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020) ..................................................................... 38

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
22 de junho de 2020
Ano IV • Edição Nº 2376

-2Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 025/2020)

1

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 025/2020,
De 22 de Junho de 2020.
“Concede ampliação de Licença Maternidade e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, mormente as que lhe autoriza a Lei Orgânica do Município de
18 de Julho de 1990,
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 500/2014, de 30 de Abril de 2014, que
prorroga, no âmbito do Serviço Público de Conceição do Almeida, o prazo de licença maternidade
das servidoras públicas municipais e dá outras providências;
Considerando que a requerente cumpriu tudo quanto determinado Parágrafo Único
do Art. 1º de Lei nº 500/2014;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica autorizado à concessão da ampliação da licença maternidade por 60
(sessenta) dias, a Servidora Pública Municipal PATRICIA FRANÇA DOS SANTOS CARVALHO,
conforme Processo Administrativo nº 190/2020, de 24/03/2020.
Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data
da sua determinação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, 22 de Junho
de 2020.
ADAILTON CAMPOS SOBRAL,
Prefeito Municipal de Conceição do Almeida.

Praça Edgar Tupinambá, s/n – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEÇÃO DO ALMEIDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DECISÃO SOBRE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020

OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DA
INVASÃO, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA procedeu análise das impugnações registradas
na Ata da Sessão do dia 16/06/2020 do processo licitatório TOMADA DE
PREÇOS nº 07/2020, bem assim em relação a toda documentação de
habilitação apresentada pelas referidas empresas participantes do referido
certame, emitindo decisão nos seguintes termos:
1. Dos documentos de habilitação apresentados pelas empresas HJS
CONTRUÇOES LTDA e LIMA SILVA CONTRUTORA LTDA foi
identificado que a procuração pública apresentada estava em cópia simples.

1.1 - O item 3.2. expressamente determina “Como documento válido de
indicação para credenciamento somente será aceito Instrumento Público de
Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, outorgando, ao
representante, poderes gerais para a prática de todos os atos inerentes à esta
licitação em nome da empresa representada.” Observa-se nos dispositivos dos
itens 3.1 a 3.5 do Edital a exigência é o documento original ou a cópia
devidamente autenticada.
1.2- A ausência desta documentação não afastou a participação das
referidas empresas do certame por esse aspecto, apenas impediu que a pessoa
presente na sessão pudesse exercer as atividades de Preposta, em razão desta
falta de atendimento das citadas regras do edital. Mas os documentos de
habilitação foram regularmente analisados e pontuados pelos licitantes e também
por esta Comissão de Licitação.
Decisão da Comissão de Licitação sobre Habilitação (Construção Praça) - Tomada de Preço nº 007/2020- Página 1 de 22
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2.
Impugnação em relação as empresas SEAL CONSTRUÇÕES
AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA e LIMA SILVA CONSTRUTORA
LTDA sob o argumento de que apresentaram a certidão de regularidade do
contador vencida.
2.1 - A Comissão de Licitação não acolheu essa impugnação vez que o
Certificado de Regularidade Profissional com validade até 04/06/2020
apresentado pela empresa LIMA E SILVA CONSTRUTORA estava válido no
momento da apresentação e registro do Balanço do exercício financeiro 2019
perante a JUCEB, registrado sob nº 97965251 em 06/05/2020. (folhas 62/72).
2.2 - De igual modo a Comissão de Licitação não acolheu essa
impugnação vez que o Certificado de Regularidade Profissional com validade
até 05/05/2020 apresentado pela empresa SEAL CONSTRUÇÕES
AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA estava válido no momento da
apresentação e registro do Balanço do exercício financeiro 2019 perante a
JUCEB, conforme termo de autenticação nº 19/023937-9 em 07/02/2020. (folhas
72)
3.
Alegação de que o balancete apresentado pela empresa SEAL
CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA é no valor de R$
20.000,00, enquanto o contrato social é no valor de R$ 70.000,00, (setenta
mil reais).
3.1 A representante da empresa informou durante a sessão e foi registrado
em Ata que em 31/12/2018 a empresa tinha em seu capital, um patrimônio de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor esse apresentado, no contrato social, nas
folhas 03 e 04 datados de 27/08/2018 e que no dia 05/02/2020, foi realizado
alteração contratual integralizando em moeda corrente do pais, o capital de
subscrito de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) dividido em partes iguais para os
sócios.
3.2 Essas informações foram identificadas e confirmadas pela CPL na
análise da Alteração Contratual nº 1 (fls. 06/12 documentos apresentados pela
empresa) registrado na JUCEB sob nº 97966396 em 12/05/2020, Cláusula
Segunda. Restando satisfeita por parte da empresa SEAL CONSTRUÇÕES
AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA a exigência editalícia para este item.

Decisão da Comissão de Licitação sobre Habilitação (Construção Praça) - Tomada de Preço nº 007/2020- Página 2 de 22

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

Segunda-feira
22 de junho de 2020
Ano IV • Edição Nº 2376

-5Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEÇÃO DO ALMEIDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
4
Já durante a sessão pública de recepção das proposta foi registrado
em Ata que a empresa CONSTRUTORA ENE EIRELI apresentou diversos
documentos exigidos no edital sem a devida assinatura do sócio administrador,
tais como Relação de Equipe Técnica, Declaração de Disponibilidade (Anexo
XI), Declaração de Compromisso , Declaração de Indicação a comprovação de
vínculo com o engenheiro que é exigida no item 5.1 “H”, foi apresentado em
cópia simples, o atestado de capacidade técnica não é compatível com o objeto
licitado.
4.1 A Comissão de Licitação acolheu as impugnações e com fundamento
no artigo 48, I da lei 8.666/93 decide desclassificar a empresa
CONSTRUTORA ENE EIRELI do presente processo licitatório .
5
Foi formalizado impugnação sobre a empresa
M2L
CONSTRUÇÕES LTDA em relação aos Atestados exigidos no item 5.1 “E”
do edital, sob o argumento que estes não contem as parcelas de relevância para
a efetivação da obra, sendo que a mesma trata de praças e jardins. O item 5.1
“E” do edital, expressamente dispõe:
“e) Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados(s) no CREA, acompanhado(s) de Certidão(ões) de
Acervo Técnico – CAT, especifica(s) para a obra referida no(s) Atestado(s),
comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) para ser(em) responsável(is)
Técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da
licitante, executou(aram) obras que contenham as seguintes informações de
maior relevância de serviços: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
5.1 - Sob esse enfoque, parece válido considerar como “parcela de maior
relevância técnica” o conjunto de características e elementos que individualizam
e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, de maior
dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua
perfeita execução. Trata-se aqui da essência do objeto licitado, aquilo que é
realmente caracterizador da obra ou do serviço, que é de suma importância para
o resultado almejado pela contratação. Essa exigência estaria suprida caso a
empresa comprovasse a execução de obras e/ou serviços de engenharia
compatível com a relevância exigida.
5.2 Identifica-se que o objeto licitado, não há complexidade ou
requisitos técnicos que
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5.3 Dos documentos e habilitação apresentados pela empresa M2L
CONSTRUÇÕES LTDA identifica-se:

Construção de galpões com estrutura premoldadas em
concreto para fins de criação de equinos registrado no CREA sob nº
27451/2019 (28/08/2019) mas sem apresentação de CAT;
5.3.1

Acompanhamento da execução de terraplanagem e execução
do muro de contenção para implantação de edificação (finalidade
residencial), CAT nº 18281/2019 em nome do Engenheiro Civil Fabio
Rios Costa. Contratante: CONSTRUTORA CAM FERRERIA
5.3.2

Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo com
drenagem superficial em ruas do Povoado do Taitinga, Município de
Muniz Ferreira/BA. CAT nº 17603/2019 em nome do Engenheiro
Civil Fabio Rios Costa. Contratante: MR POLO CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS.
5.3.3

CAT 28776/2016 relativo a construção do Centro Cultural
de Juazeiro/BA (Atestado da Interurb) em nome de Jorge Raimundo
Valverde de Miranda;
5.3.4

CAT 20130000356 relativo a construção de 1.628 unidades
habitacionais do Condomínio Bosque Imperial (COJAN
ENGENHARIA S/A) em nome de Jorge Raimundo V. de Miranda,
Salvador/BA;
5.3.5

CAT 2020/2008 relativo à construção do pavilhão de pósgraduação da UNEB (Narandiba) Salvador/BA, pela SUCAB e
empresa Nordeste Engenharia Ltda, em nome de Jorge Raimundo
Valverde de Miranda;
5.3.6

CAT 2020/2008 relativo à construção do Anexo III do
pavilhão da Penitenciária Lemos de Brito, Salvador/BA, pela
SUCAB e empresa Nordeste Engenharia Ltda, em nome de Jorge
Raimundo Valverde de Miranda;
5.3.7

Decisão da Comissão de Licitação sobre Habilitação (Construção Praça) - Tomada de Preço nº 007/2020- Página 4 de 22
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5.4. A empresa M2L CONSTRUÇÕES LTDA apresentou original da
Autorização de Inclusão do profissional Engenheiro Civil Jorge Raimundo
Valverde de Miranda na equipe técnica para participar da execução da obra
descrita neste processo licitatório, caso se consagre vencedora do certame.
5.5. Assim a Comissão de Licitação diante do acervo técnico
apresentado pela empresa M2L CONSTRUÇÕES LTDA, deixa de acolher a
impugnação ofertada, por entender que o acervo técnico apresentado
contém elementos construtivos compatíveis com as exigências técnicas para
execução do objeto licitado.
6.
Foi registrado em relação a empresa
LIMA SILVA
CONSTRUTORA LTDA, impugnação no sentido de que a Certidão do CREA
52404/2020 (emissão em 18/04/2020 e validade até 30/09/2020) na página 34
dos documentos apresentados pela empresa, no sentido que tal perde a sua
validade em razão da empresa ter feito a 8ª alteração contratual até 08 de janeiro
de 2019 (registrado na JUCEB sob nº 97826138 em 23/01/2019) e a empresa
forneceu a última alteração para o CREA na pessoa jurídica em 09/08/2012 com
capital social de R$ 600.000,00.
6.1 - O representante da empresa VITORIA ENGENHARIA apresentou
à Comissão de Licitação no curso da Sessão Pública dos processos licitatórios
Tomada de Preços nºs 008/2020 e 009/2020 ocorridos respectivamente nos dias
17 e 18 de junho do ano em curso, cópia do Oficio CO/ASTEC nº 094/2017 (de
11/12/2017) expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
da Bahia (CREA-BA) em resposta a Consulta formulada pelo Presidente da
Comissão de Licitação do Município de São Felipe/BA referente a
esclarecimento sobre a validade da Certidão (protocolo 111375/2017), no
com o seguinte teor:

“Atendendo consulta formulada por V. Sa, conforme protocolo
epigrafado, solicitando esclarecer sobre a validade de Certidão de
Registro e Quitação emitida pelo CREA, temos a esclarecer o que
segue, a luz da legislação vigente:
1. A Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, que regulamenta
as profissões da Engenharia e da Agronomia, em seus artigos 15, 67,
68 e 69 determina que a pessoa jurídica só poderá participara da
concorrência pública se estiver legalmente habilitada à pratica das
Decisão da Comissão de Licitação sobre Habilitação (Construção Praça) - Tomada de Preço nº 007/2020- Página 5 de 22
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atividades nos termos da Lei, e que todo contrato referente a qualquer
ramo da Engenharia ou da Agronomia, inclusive a elaboração de
projetos, direção ou execução de obras, será nulo de pleno direito,
quando firmados por entidade pública ou particular com pessoa física
ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a atividade nos
termos desta Lei.
2. A Resolução nº 266/79, d CONFEA em seu art. 2º, §1º, alínea “c”,
prevê:
“c) as certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a
validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos
cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação
correta ou atualizada do registro.
Desta forma, resta claro que, tendo o contrato social ou qualquer
outro dado cadastral, sofrido alteração, a Certidão perderá a
validade. Faz-se necessário a atualização dos dados junto ao CREA,
imediatamente após o registro na Junta Comercial, das alterações e
posterior emissão de nova Certidão, pelo Conselho.
Atenciosamente,
Eng. e Arq. Giesi Nascimento Filho
Analista Técnico”
6.2 - Tendo em vista a resposta técnica emitida pelo órgão responsável pela
emissão da certidão de regularidade exigida no item 5.1 alínea “a” do edital,
identifica-se da análise da documentação da habilitação da empresa que LIMA
SILVA CONSTRUTORA LTDA que a Certidão de Registro e Quitação
Pessoa Jurídica nº 52404/2020 emitida em 18/04/2020 e com validade até
30/09/2020, tem como capital social o valor de R$ 600.000,00 e como data dessa
informação junto ao CREA em 09/08/2012 (Registro 0000155210).
6.3 - Porém, há às fls. 52/58 dos documentos apresentados pela empresa a
8ª alteração do contrato social registrado na JUCEB sob nº 97826138 em
23/01/2019, com alterações como retirada de sócios, transferência de quotas de
capital social, alteração da administração da empresa, sem a devida atualização
junto ao CREA/BA, vez que o último registro foi de 09/08/2012.
Decisão da Comissão de Licitação sobre Habilitação (Construção Praça) - Tomada de Preço nº 007/2020- Página 6 de 22
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6.4 - Por essa razão a Comissão de Licitação acolhe a impugnação
formulada, para considerar invalida as informações contidas na Certidão
de Registro e Quitação do CREA apresentada pela empresa LIMA SILVA
CONSTRUTORA LTDA, pelas razões acima expostas, baseadas no conteúdo
da resposta técnica do CREA/BA através do Oficio CO/ASTEC nº 094/2017 (de
11/12/2017) e considerar desclassificada a proposta por deixar de atender à
exigência do item 5.1 alínea “a” do edital c/c art. 30, I da lei 8666/93, pela
aplicação da regra do art. 48, I da lei 8666/93.
7.
Foi impugnado a habilitação da empresa IVAN CARLOS
SAMPAIO ANDRADE EIRELLI sob o argumento de não ter atendido o item
5.1 “E” do edital, que assim expressamente dispõe:
“e) Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados(s) no CREA, acompanhado(s) de Certidão(ões) de
Acervo Técnico – CAT, especifica(s) para a obra referida no(s) Atestado(s),
comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) para ser(em)
responsável(is) Técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) do quadro
permanente da licitante, executou(aram) obras que contenham as seguintes
informações de maior relevância de serviços: OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS.
7.1. Sob esse enfoque, parece válido considerar como “parcela de maior
relevância técnica” o conjunto de características e elementos que individualizam
e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, de maior
dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua
perfeita execução. Trata-se aqui da essência do objeto licitado, aquilo que é
realmente caracterizador da obra ou do serviço, que é de suma importância para
o resultado almejado pela contratação.
7.2- Dos documentos e habilitação apresentados pela empresa IVAN
CARLOS SAMPAIO ANDRADE EIRELLI identifica-se:

a realização de execução de serviços de reforma e
recomposição de pavimento em paralelepípedo de 8060,00m² registrado
no CREA através da CAT 28933/2019;
7.2.1-

construção do Prédio do Complexo Laboratorial
Multiusuário de Tecnologias Limpas para Agricultura da Universidade
7.2.2-

Decisão da Comissão de Licitação sobre Habilitação (Construção Praça) - Tomada de Preço nº 007/2020- Página 7 de 22
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Federal do Recôncavo Baiano (UFRB - Cruz das Almas/BA) com
execução de alvenarias e fundações, instalações de esquadrias metálicas,
revestimentos, pavimentos e arremate, revestimento de forros,
revestimento em pintura, instalação de logística de informática (rede
wireless, no-breack, fusão de fibra e centra de telefone), instalação de
gás, instalações elétricas, instalações hidráulicas e sanitárias, instalações
de combate a incêndio, SPDA(para raio), climatização, construção de
reservatório, alvenarias e vedações, registrado no CREA através da CAT
78956/2017
7.3- A capacidade técnico-profissional diz respeito à experiência dos
profissionais que integram a equipe técnica da empresa licitante, conforme o art.
30, II, e § 1º, I, da Lei 8.666/1993. Assim, poder-se-á exigir da licitante a
indicação e a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos, especialmente no caso de obras e serviços, a
“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” (art. 30, §1º, I, da citada Lei)
7.4- Determina o art. 30, I, e § 2º, da Lei 8.666/1993 que a experiência
anterior obtida com a execução de obra ou serviço de características
semelhantes, exigida para ser comprovada por atestado de capacidade técnica.
7.5 - Se a definição das parcelas de maior relevância e valor
significativo perde o sentido em objetos caracterizados pela homogeneidade,
indivisibilidade ou similares, ocorre o inverso quando o objeto licitado admite
sua divisão ou repartição em obrigações contratuais diferentes, que podem ter
sido executadas isoladamente pelo licitante, isto é, pode ter o licitante obtido a
experiência em apenas uma ou algumas das obrigações contratuais que
envolvem o objeto licitado.1
7.6- Entende-se por parcelas de maior relevância as parcelas que
apresentam relevância técnica especial no contexto do objeto, isto é, aqueles
itens que apresentam complexidade técnica mais acentuada, maior dificuldade
1

No sentido de que não é necessária a definição das parcelas de maior relevância e valor significativo em objetos
caracterizados pela homogeneidade, indivisibilidade ou similares, cf. TCU, Acórdão nº 3.257/2013 - Plenário,
Acórdão nº 934/2010 – Plenário
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técnica ou, ainda, são de domínio inabitual no mercado, de modo que a
comprovação de experiência anterior será importante no que tange à execução
dessa parcela do objeto.
7.7- Assim, cabe à Administração Pública verificar se o caso requer a
especificação das parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da
licitação para a finalidade de comprovação de experiência anterior a título de
qualificação técnica e, em caso positivo, defini-las no edital de licitação, de
modo que não se solicite a comprovação de experiência anterior em parcelas do
serviço que não são expressivas do ponto de vista da complexidade técnica ou
do valor econômico.
7.8- Assim a Comissão de Licitação diante do acervo técnico
apresentado pela empresa IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE EIRELLI
deixa de acolher a impugnação ofertada, por entender que o acervo técnico
apresentado contém elementos construtivos compatíveis com as exigências
técnicas para execução do objeto licitado
8.
Impugnação relativo à habilitação das empresas IVAN
CARLOS SAMPAIO ANDRADE EIRELLI e JAUÁ CONSTRUÇÕES
EIRELLI sob a alegação de que deixaram de apresentar o Balanço na forma
do artigo 176 da lei 6404/76, relativo à ausência de Notas Explicativas.
8.1- A lição de MARÇAL JUSTEM FILHO, in Comentários à lei de
licitações e contratos administrativos, 13. Edição, página 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.”
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8.2- O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO possui diversos
Enunciados neste sentido: “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) Outro
julgado aborda “Falhas meramente formais, sanáveis durante o processo
licitatório, não devem levar à desclassificação de licitante.” (Acórdão
2872/2010-Plenário).
8.3 - O dispositivo legal que descreve a exigência da comprovação da
qualificação econômico-financeira nos processos licitatórios está expresso no
art. 31 da lei 8666/93, que assim exige:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e
§ 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do
objeto da contratação.
§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade
financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso
lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de
faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.
§ 2o - A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de
obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da
licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou
ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo
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de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3o - O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o
parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à
data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização
para esta data através de índices oficiais.
§ 4o - Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo
licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de
disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido
atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5o - A comprovação de 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 correta avaliação de situação financeira
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.
8.4A expressão na forma da lei entende-se que o Balanço tenha a
indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o
Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício no Livro
Diário; acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de
Encerramento do mesmo (§ 2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, lei
10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76); a assinatura do contador e do titular ou
representante legal da entidade no Balanço Patrimonial e a Demonstração do
Resultado do Exercício (§ 2º do art. 1.184 da lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da
lei 6.404/76); a prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (carimbo,
etiqueta ou chancela da Junta Comercial) conforme determina o art. 1.181, lei
10.406/02; resolução CFC nº 563/83; § 2º do art. 1.184 da lei 10.406/02; a
Demonstração de escrituração Contábil/Fiscal/Pessoal regular (Resolução CFC
563/83; art. 179, lei 10.406/02; art.177 da lei 6.404/76) ou as empresas obrigadas
ao envio do SPED CONTÁBIL poderão apresentar o recibo de entrega e o
termos de abertura e de encerramento constantes na escrituração contábil digital.
8.5.
Quanto à obrigatoriedade da empresa elaborar Notas Explicativas
referentes às demonstrações contábeis, trata-se de conduta estabelecida por
norma do Conselho Federal de Contabilidade/CFC, visando à melhoria da
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função da contabilidade, que é fornecer informações aos seus usuários. Não
há o que questionar
8.6 - Já com relação à redação do instrumento convocatório, que solicita
a apresentação do Balanço Patrimonial como qualquer outra demonstração
contábil “na forma da lei”, é possível interpretar a redação como o documento
elaborado em harmonia com o que a legislação prevê e o CFC normatiza.
8.7 - Ademais, a ausência da apresentação das Notas Explicativas não
implica na conclusão de que a empresa não produza suas demonstrações na
forma da lei, apenas que não há necessidade das notas explicativas para
comprovar o que a Administração solicita.
8.8 - Na situação presente, ocorre que o Balanço Patrimonial apresentou
os elementos necessários e foi suficiente para comprovar a habilitação da
empresa quanto ao item 6, alíneas “b”, “b1”, “b2” e “b3” do instrumento
convocatório.
8.9 Alguns questionamentos sobre a ausência das Notas Explicativas
poderiam surgir desta situação, tais como:
Qual o teor de conteúdo das notas explicativas iria comprometer a
comprovação do cumprimento do artigo 30, I da lei 8666/93 e item 6 do
edital?
Como poderia proceder a recusa da proposta se o Balanço Patrimonial
exigido no art. 31, I da lei 8666/93 e do item 6 do edital foi apresentado?
Como poderia proceder a recusa da proposta se a nota explicativa vem
apenas conter informações complementares aos usuários, mas não possui
a característica de alterar valores do balanço patrimonial ou ainda de
qualquer outra demonstração?
8.10 - O que se percebe no caso é que a empresa que oferta a impugnação
tenta apegar-se a excessivos rigores burocráticos, para obter a desclassificação
das demais empresas que não apresentaram Notas Explicativas, apesar de
regularmente apresentar o Balanço Patrimonial (na forme exigida no art. 31, I da
lei 8.666/93), algo já combalido pela doutrina administrativa, onde como
exemplo, já citamos os ensinamentos do jurista administrativo, MARÇAL
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JUSTEN FILHO, no livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 11ª Edição de 2005, p. 60, sobre o Princípio da
Proporcionalidade no item 8.1 dessa manifestação, aqui complementando o
raciocínio ali expresso:
Nesse panorama, deve-se interpretar a Lei e o Edital, como veiculando
exigências instrumentais. A apresentação de documentos, o preenchimento de
formulários, a elaboração das propostas não se constituem em condutas
ritualísticas. Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em conduzirse de modo mais conforme ao texto da lei. Todas as exigências são o meio de
verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua proposta é
satisfatória e vantajosa. Portanto, deve-se aceitar a conduta do sujeito que
evidencie o preenchimento das exigências legais, ainda quando não seja
adotada a estrita regulamentação originariamente imposta na Lei ou no Edital.
Na medida do possível, deve promover, mesmo de ofício, o suprimento de
defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e qualquer
divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz à inviabilidade, à
inabilitação ou à desclassificação.”
8.11 Deste modo, de posse dos documentos apresentados pelas
empresas IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE EIRELLI e JAUÁ
CONSTRUÇÕES EIRELLI em relação aos documentos de comprovação da sua
habilitação, dentre eles o Balanço Patrimonial e a demonstração de resultado do
exercício, não se pode tirar outra conclusão se não a de que as empresas
conseguiram demonstrar claramente a comprovação de sua capacidade
econômica por meio dos documentos apresentados e exigidos no instrumento
convocatório.
8.12 O que se põe aqui é que exigir a apresentação das Notas
Explicativas não vai interferir em nada no resultado do certame, não sendo
possível e cabível que o excesso de formalismo e a burocracia sejam colocados
acima de princípios como o da proporcionalidade, da economicidade e a
razoabilidades na busca da proposta mais vantajosa para a Administração,
invocando os ensinamentos do jurista administrativo MARÇAL JUSTEN
FILHO, já citados anteriormente.
8.13 Não estamos aqui a defender que as regras previstas no instrumento
convocatório não devem ser seguidas, mas há que se diferenciar documentos que
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habilitem a empresa (exigidos na lei e no edital) frente a documentos extras ou
complementares que somente explicariam os valores que já constam no Balanço
Patrimonial apresentado. Até porque, as Notas Explicativas não têm a função de
alterar valores do balanço patrimonial, apenas de explicar algum detalhe dos seus
componentes, como seu próprio nome já diz.
8.14 Assim, as Demonstrações Contábeis são exigidas dos possíveis
licitantes, por força do citado artigo 31, I, da Lei 8.666/93. A exigência de
apresentação desses documentos contábeis na fase de habilitação do certame tem
por finalidade propiciar que a Administração Pública examine a situação
econômico-financeira do licitante antes de efetivar a contratação
8.15 A qualificação econômico-financeira do licitante tem como
objetivo avaliar a real capacidade de execução do objeto da licitação, ou seja,
visa constatar se o licitante terá solvência e solidez econômico-financeira
suficientes para levar à cabo o objeto contratado, e, encontra fundamento jurídico
primário de validade no artigo 37, XXI1 da Constituição Federal.
8.16 Neste contexto ensina JOSE CRETELLA JÚNIOR2: “Qualificação

econômico-financeira é a capacidade ou possibilidade de a empresa suportar
os encargos econômicos do contrato, qualificação que deverá ser demonstrada
pelo licitante, objetivamente na fase da habilitação, para que seja admitido
como participante do certame, no qual se caracterize, de modo pleno, sua
situação de solvência, diante dos créditos existentes e dos compromissos
assumidos, bem como do faturamento.”
8.17 Deste modo, as Demonstrações Contábeis são instrumentos para
avaliação do preenchimento dos requisitos de habilitação à licitação, e são
exigidas justamente para se verificar se o licitante preenche corretamente os
índices contábeis dispostos no edital licitatório e/ou se possui capital social ou
patrimônio líquido mínimos exigidos e necessários, nos termos do art. 31, §§ 2º
e 5º, da Lei 8.666/93.
Art. 31 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a:

2

CRETELLA JÚNIOR, José. Das licitações públicas. 9. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1995, pag. 253.
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§2º - A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de
obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da
licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo,
ou ainda as garantias previstas no §1º do art. 56 desta Lei, como dado
objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos
licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser
ulteriormente celebrado.
§ 5º- A comprovação de 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 correta avaliação de situação
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da
licitação
8.18 Neste rastro, é pertinente evidenciar que, além das Demonstrações
Contábeis, expressas no art. 31 da Lei 8.666/93 prevê que a qualificação
econômico-financeira, limitar-se-á, ainda, a apresentação de:

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (inciso II); e,
b) garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no
"caput" e §1º do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento)
do valor estimado do objeto da contratação (inciso III)
8.19 Assim, em regra, conforme disposição expressa da Lei de
Licitações, devem ser exigidos a título de qualificação econômico-financeira dos
licitantes, tão somente e cumulativamente, as demonstrações contábeis, a
certidão de falências e as garantias prestadas nos termos do "caput" e §1º do art.
56 desta Lei.
8.20 - Portanto, em que pese as empresas IVAN CARLOS SAMPAIO
ANDRADE EIRELLI e JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELLI não terem
apresentado Notas Explicativas das demonstrações contábeis, verifica-se, que
através de outros documentos idôneos, em especial o Balanço Patrimonial
efetivamente apresentado, restou devidamente comprovada à capacidade
econômica das mesmas, atendendo assim as regras do art. 31 da lei 8666/93
e item 6 do edital, restando improcedente a impugnação.
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9- Impugnação da habilitação da empresa CONSTRUSETE
CONSTRUTORA LTDA que a Certidão do CREA na página 26 dos
documentos apresentados pela empresa (Certidão 48120/2020 emissão em
27/03/2020 e validade até 31/03/2021), no sentido que tal perde a sua validade
em razão de alterações contratais de cotas e objeto em 25/07/2018 e não ter sido
informado ao CREA/BA, cuja última alteração para o CREA na pessoa jurídica
está registrada em 30/06/2014 (registro 0000197710), com capital social de R$
1.000.000,00.
9.1- Registre-se como fundamento desta análise o quanto já foi registrado
no item 6.1 desta manifestação (Oficio CO/ASTEC nº 094/2017 CREA/BA)
9.2- Tendo em vista a resposta técnica emitida pelo órgão responsável
pela emissão da certidão de regularidade exigida no item 5.1 alínea “a” do edital,
identifica-se da análise da documentação da habilitação da empresa que
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA que a Certidão de Registro e
Quitação Pessoa Jurídica nº 48120/2020 emitida em 27/03/2020, com validade
até 31/03/2021, tem como capital social o valor de R$ 1.000.000,00, com data
dessa informação junto ao CREA em 30/06/2014 (Registro 0000197710).
9.3 - Porém, há às fls. 03/13 dos documentos apresentados pela empresa
identifica-se a 10ª alteração do contrato social e consolidação registrada na
JUCEB sob nº 97781200 em 07/08/2018, com alterações como admissão de
sócios, cessão e transferência de quotas de capital social, alteração da
administração da empresa, sem a devida atualização junto ao CREA/BA, vez
que o último registro foi de 09/08/2012.
9.4 - Por essa razão a Comissão de Licitação acolhe a impugnação
formulada, para considerar invalida as informações contidas na Certidão de
Registro e Quitação do CREA nº 48120/2020 apresentada pela empresa
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA, pelas razões acima expostas,
baseadas no conteúdo da resposta técnica do CREA/BA através do Oficio
CO/ASTEC nº 094/2017 (de 11/12/2017) e considerar desclassificada a
proposta por deixar de atender à exigência do item 5.1 alínea “a” do edital
c/c art. 30, I da lei 8666/93, pela aplicação da regra do art. 48, I da lei 8666/93
10Impugnação da habilitação da empresa WT SERVIÇOS
EMPRENDIMENTOS que a Certidão do CREA 48939/2020 perde a sua
validade em razão de alterações contratais mudando o capital social e o objeto
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em 23/10/2019 e não ter sido informado ao CREA/BA, cuja última alteração
para o CREA na pessoa jurídica está registrada em 05/10/2018 (registro
0010121714), com capital social de R$ 500.000,00.
10.1- Registre-se como fundamento desta análise o quanto já foi
registrado no item 6.1 desta manifestação (Oficio CO/ASTEC nº 094/2017
CREA/BA).
10.2- Tendo em vista a resposta técnica emitida pelo órgão responsável
pela emissão da certidão de regularidade exigida no item 5.1 alínea “a” do edital,
identifica-se da análise da documentação da habilitação da empresa que WT
SERVIÇOS EMPRENDIMENTOS que a Certidão de Registro e Quitação
Pessoa Jurídica nº 48939/2020 emitida em 31/03/2020, com validade até
30/09/2020, tem como capital social o valor de R$ 500.000,00, com data dessa
informação junto ao CREA em 05/10/2018 (Registro 0010121714).
10.3- Identifica-se dos documentos apresentados pela empresa o Ato
Constitutivo de empresa individual de responsabilidade ltda registrada na
JUCEB sob nº 29600458525 em 14/11/2019, com alterações e transformação da
empresa, sem a devida atualização junto ao CREA/BA, vez que o último registro
foi de 05/10/2018 (data de sua abertura).
10.4- Por essa razão a Comissão de Licitação acolhe a impugnação
formulada, para considerar invalida as informações contidas na Certidão de
Registro e Quitação do CREA nº 48939/2020 apresentada pela empresa WT
SERVIÇOS EMPRENDIMENTOS, pelas razões acima expostas, baseadas no
conteúdo da resposta técnica do CREA/BA através do Oficio CO/ASTEC nº
094/2017 (de 11/12/2017) e considerar desclassificada a proposta por deixar
de atender à exigência do item 5.1 alínea “a” do edital c/c art. 30, I da lei
8.666/93, pela aplicação da regra do art. 48, I da lei 8666/93.
11Impugnação da empresa VIRTUS CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTE LTDA sob o argumento que deixou de apresentar certidão do
CREA pessoa física dos profissionais que constam pessoa jurídica Camila
Oliveira Costa e Thiago Leite Buranelli.
11.1 - Identifica-se da Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica nº
55734/2020 expedida pelo CREA/BA (folhas 38/39 dos documentos
apresentados pela empresa) a indicação dos profissionais CAMILA OLIVEIRA
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COSTA (Engenheira Sanitarista e Ambiental), THIAGO LEITE BURANELLI
(Engenheiro Civil), DANIEL DE OLIVERA JÚNIOR (Engenheiro Civil) e
RAYANE SANTOS OLIVEIRA (Técnico de Segurança do Trabalho).
11.2 - Na folha 40 dos documentos apresentados pela empresa, identificase a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física nº 47546/20202, com
validade até 31/03/2021 em nome do profissional DANIEL DE OLIVEIRA
JÚNIOR (Engenheiro Civil) que é um dos profissionais de Engenharia Civil
que consta como responsável técnico da empresa, conforme Certidão CREA/BA
pessoa jurídica nº 55734/2020, satisfazendo plenamente a exigência do edital
para este item.

11.3 - Ademais, a profissional Camila Oliveira Costa é profissional da
Engenharia Sanitarista e Ambiental, sendo impertinente a apresentação da sua
Certidão CREA de acordo com o objeto licitado. Por essas razões deixa de
acolher a impugnação ofertada sobre esse tema, considerando que a empresa
VIRTUS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA cumpriu a exigência do
edital neste aspecto.
12- Apesar de não ter ocorrido registro de Impugnação em relação a
empresa HSJ CONSTRUÇÕES LTDA apresentou cartão de inscrição
municipal sem data de emissão e sem data de vigência. Os atestados exigidos no
item 5.1 “E” não contem parcelas de relevância para efetivação da obra. Ìndice
de liquidez em cópia simples.
12.1 Apesar das alegadas inconsistência pela falta de emissão da data do
cartão de inscrição municipal, por outros meios, como a verificação da Certidão
Negativa de Tributos Municipais nº 00186/2020 emitida em 14/04/2020 e válida
até 13/07/2020 contém os elementos de comprovação de sua sede, CNPJ
correspondente, atividade CNAE e emitida por processo eletrônico do Sistema
de Tributos daquele Municipalidade e assinada pela Servidora Luciana Cordeiro
Cezar.
12.2- Identificam-se dos atestados de capacidade técnica foram
apresentados em cópia simples, deixando de atender a regra expressa no item 4.1
do edital que exige que a documentação de habilitação poderá ser apresentada
em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original
autenticada pela CPL. Toda a documentação de habilitação está em cópia
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simples sem autenticação ou em cópia simples colorida, deixando assim a
empresa de atender a regra expressa do edital.
12.3 – O contrato de prestação de serviço 001/2020 datado de 29/01/2020
com o Engenheiro Civil Paulo Victor de Souza Peixoto foi apresentado em cópia
colorida, sem selo de autenticação perceptível, apenas uma cópia colorida com
selo anterior, porém a Certidão CREA nº 51035/2020 emitida em 07/04/2020
indica que só foi cadastrado no CREA em 03/04/2020.
12.4- Os atestados de capacidade técnica apresentados em cópia simples,
tem como responsável técnico o Eng. Civil Eduardo Antônio Franzon cuja
relação com a empresa HSJ CONSTRUÇÕES LTDA é de caráter efêmero, vez
que o Contrato de Prestação de Serviço tem validade de 120 dias a partir da data
de sua emissão -13/04/2020 (até 13/10/2020). Este Contrato também é em cópia
simples, deixando de atender a regra do item 4.1 do edital.
12.5 – Não foi apresentado nenhum Atestado de Capacidade Técnica ou
CAT em nome do Engenheiro Paulo Victor de Souza Peixoto, que é o
responsável técnico da empresa HSJ CONSTRUCÕES EIRELLI perante o
CREA/BA, conforme Certidão CREA Pessoa Jurídica nº 51035/2020.

13- Apesar de não ter ocorrido registro de impugnação da habilitação da
empresa IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE EIRELLI em relação a
Certidão do CREA Pessoa Jurídica, mas a Comissão de Licitação, aplicando o
principio da isonomia entre os participantes, passou a analisar a Certidão
CREA/BA nº 54569/2020 emitida em 11/05/2020 e válida até 30/09/2020 onde
a empresa procede o registra da sua última informação em 01/12/2017 (Registro
0000234530)
13.1 – Ocorre que analisando a Certidão Simplificada Digital JUCEB
apresentada pela empresa e datada de 04/07/2018 registrada sob nº 97768852,
identifica-se a ocorrência de alteração do contrato social em 20/06/2018.
Confrontando a data da última informação registrada junto ao CREA/BA
constante da Certidão 54569/2020 essas informações não foram atualizadas
junto aquele órgão.
13.2 – A alteração do contrato social registrada perante a JUCEB em
20/06/2018 (registro 97768852) refere-se a 4º Alteração do Contrato Social com
encerramento das atividades da filiar situada na Rua Andarai, S/n, Lores 14, 15,
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21 e 22, no Bairro Itapicuru, Cruz das Almas/BA/ (CNPJ 20.084.725/0002-01).
Porém essas alterações não foram informadas ao CREA/BA, cuja última
alteração de dados da pessoa jurídica está registrada em 01/12/2017.
13.3 - Registre-se como fundamento desta análise o quanto já foi
registrado no item 6.1 desta manifestação (Oficio CO/ASTEC nº 094/2017
CREA/BA).1
13.4- Tendo em vista a resposta técnica emitida pelo órgão responsável
pela emissão da certidão de regularidade exigida no item 5.1 alínea “a” do edital,
identifica-se da análise da documentação da habilitação da empresa que IVAN
CARLOS SAMPAIO ANDRADE EIRELLI que a Certidão de Registro e
Quitação Pessoa Jurídica nº 54569/2020 emitida em 11/05/2020, não contém as
informações atualizadas compatível com a 4ª Alteração do Contrato Social.
13.5- Por essas razões a Comissão de Licitação, procedendo essa análise
e considerando as impugnações formuladas neste sentido, para adotar uma
postura de isonomia, resolve considerar invalida as informações contidas na
Certidão de Registro e Quitação do CREA nº 54569/2020 apresentada pela
empresa IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE EIRELLI, pelas razões
acima expostas, baseadas no conteúdo da resposta técnica do CREA/BA através
do Oficio CO/ASTEC nº 094/2017 (de 11/12/2017) e considerar
desclassificada a proposta por deixar de atender à exigência do item 5.1
alínea “a” do edital c/c art. 30, I da lei 8.666/93, pela aplicação da regra do
art. 48, I da lei 8666/93.

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 007/2020 realizada no dia
16/06/2020, bem assim dos documentos de habilitação das empresas
participantes do referido procedimento, decide declarar:
I - HABILITADAS as empresas:
a) VIRTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES;
b) PARALELA ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS;
c) M2L CONTRUÇÕES LTDA;
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d) SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA;
e) VITORIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA;
f) JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELLI
g) ARGO SERVIÇOS LTDA
II - DESCLASSIFICADAS/INABILTADAS as empresas:
a) CONSTRUTORA ENE EIRELI;
b) LIMA SILVA CONSTRUTORA LTDA, por deixar de atender à
exigência do item 5.1 alínea “a” do edital c/c art. 30, I da lei 8666/93;
c) CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA, por deixar de
atender à exigência do item 5.1 alínea “a” do edital c/c art. 30, I da lei
8666/93;
d) WT SERVIÇOS EMPRENDIMENTOS por deixar de atender à

exigência do item 5.1 alínea “a” do edital c/c art. 30, I da lei 8666/93;
e) IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE EIRELLI por deixar de

atender à exigência do item 5.1 alínea “a” do edital c/c art. 30, I da lei
8666/93
f) HSJ CONSTRUÇÕES LTDA por deixar de atender à exigência

do item 4.1 do edital.
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 30 de junho de 2020, às 09:00 horas para
realização da sessão de abertura, análise e julgamento da PROPOSTA DE
PREÇO das empresas considerada habilitadas.
Considera-se para efeito de contagem de prazo o dia 24 de Junho,
tradicionalmente feriado municipal relativo aos Festejos Juninos, em razão da
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antecipação dos feriados de 24 de junho e 02 de Julho por força de dispositivo
legal expedido pelo Governo do Estado da Bahia como medida de enfrentamento
da pandemia do Coronavirus.
Conceição do Almeida (BA), 22 de junho de 2020.
Adevaldo de Jesus Santos

Jadson Barbosa dos Santos

Mauricio Aguiar Silva Braga

Presidente da Comissão de Licitação

Membro da Comissão de Licitação

Membro da Comissão de Licitação
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DECISÃO SOBRE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020

OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MUNICIPAL, NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA – BAHIA

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA procedeu análise das impugnações registradas
na Ata da Sessão do dia 17/06/2020 do processo licitatório TOMADA DE
PREÇOS nº 08/2020, bem assim em relação a toda documentação de
habilitação apresentada pelas referidas empresas participantes do referido
certame, emitindo decisão nos seguintes termos:
1. Impugnação da empresa JNV PROJETOS CONSTRUÇÃO
IMOBILIÁRIA Ltda por apresentar certidão pessoa jurídica do CREA
Vencida. Ausência de apresentação de atestado técnico do responsável
técnico pertencente ao quadro permanente exigido no item 5 “H” do Edital
1.1 – Da análise da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica
nº 24044/2019, identifica-se que sua emissão ocorreu em 18/07/2019 e
vencimento em 31/03/2020, estando a mesma vencida e por isso, a empresa
deixa de cumprir a exigência expressa no art. 30, I da lei 8666/93 c/c item 5.1
alínea “a” do edital, restando desclassificada a proposta pela aplicação da regra
do art. 48, I da lei 8666/93;
1.2 Alega a empresa que apresentou para habilitação de acervo técnico
relacionado ao Engenheiro Civil Ângelo Pedro Ribeiro de Souza, porém não
apresentou nenhum acervo técnico do responsável Técnico cadastrado perante o
CREA - Engenheiro Civil Lino Jose Pessoa de Oliveira (CREA 050148737-9)
deixando assim de cumprir a referida exigência do edital.
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2.
Foi registrado impugnação em relação a empresa IVAN CARLOS
SAMPAIO ANDRADE EIRELLI, em relação a Certidão do CREA Pessoa
Jurídica, em razão da mesma não ter registrado as alterações constantes do
contrato social em 20/06/2018, alterando o objeto do contrato social, inclusive
CNAE, sendo que a última informação de alteração junto ao CREA é datada de
01/12/2017.
2.1 - A Comissão de Licitação ao analisar a Certidão CREA/BA nº
54569/2020 emitida em 11/05/2020 e válida até 30/09/2020 onde a empresa
procede o registra da sua última informação em 01/12/2017 (Registro
0000234530)
2.2 Ocorre que analisando a Certidão Simplificada Digital JUCEB
apresentada pela empresa e datada de 04/07/2018 registrada sob nº 97768852,
identifica-se a ocorrência de alteração do contrato social em 20/06/2018.
Confrontando a data da última informação registrada junto ao CREA/BA
constante da Certidão nº 54569/2020 essas informações não foram atualizadas
junto aquele órgão.
2.3 A alteração do contrato social registrada perante a JUCEB em
20/06/2018 (registro 97768852) refere-se à 4ª Alteração do Contrato Social,
porém essas alterações não foram informadas ao CREA/BA, cuja última
alteração de dados da pessoa jurídica está registrada em 01/12/2017.
2.4 - O representante da empresa VITORIA ENGENHARIA apresentou
à Comissão de Licitação no curso da Sessão Pública dos processos licitatórios
Tomada de Preços nºs 007/2020, 008/2020 e 009/2020 ocorridos
respectivamente nos dias 16, 17 e 18 de junho do ano em curso, cópia do Oficio
CO/ASTEC nº 094/2017 (de 11/12/2017) expedido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA) em resposta a Consulta
formulada pelo Presidente da Comissão de Licitação do Município de São
Felipe/BA referente a esclarecimento sobre a validade da Certidão (protocolo
111375/2017), no com o seguinte teor:

“Atendendo consulta formulada por V. Sa, conforme protocolo
epigrafado, solicitando esclarecer sobre a validade de Certidão de
Registro e Quitação emitida pelo CREA, temos a esclarecer o que
segue, a luz da legislação vigente:
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1. A Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, que regulamenta

as profissões da Engenharia e da Agronomia, em seus artigos 15, 67,
68 e 69 determina que a pessoa jurídica só poderá participara da
concorrência pública se estiver legalmente habilitada à pratica das
atividades nos termos da Lei, e que todo contrato referente a qualquer
ramo da Engenharia ou da Agronomia, inclusive a elaboração de
projetos, direção ou execução de obras, será nulo de pleno direito,
quando firmados por entidade pública ou particular com pessoa física
ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a atividade nos
termos desta Lei.
2. A Resolução nº 266/79, d CONFEA em seu art. 2º, §1º, alínea “c”,
prevê:

“c) as certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a
validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos
cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação
correta ou atualizada do registro.
Desta forma, resta claro que, tendo o contrato social ou qualquer
outro dado cadastral, sofrido alteração, a Certidão perderá a
validade. Faz-se necessário a atualização dos dados junto ao CREA,
imediatamente após o registro na Junta Comercial, das alterações e
posterior emissão de nova Certidão, pelo Conselho.
Atenciosamente,
Eng. e Arq. Giesi Nascimento Filho
Analista Técnico”
2.5 - Tendo em vista a resposta técnica emitida pelo órgão responsável
pela emissão da certidão de regularidade exigida no item 5.1 alínea “a” do edital,
identifica-se da análise da documentação da habilitação da empresa que IVAN
CARLOS SAMPAIO ANDRADE EIRELLI que a Certidão de Registro e
Quitação Pessoa Jurídica nº 54569/2020 emitida em 11/05/2020, não contém as
informações atualizadas compatível com a 4ª Alteração do Contrato Social.
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2.6 - Por essas razões a Comissão de Licitação, procedendo essa análise
e considerando as impugnações formuladas neste sentido, resolve considerar
invalida as informações contidas na Certidão de Registro e Quitação do CREA
nº 54569/2020 apresentada pela empresa IVAN CARLOS SAMPAIO
ANDRADE EIRELLI, pelas razões acima expostas, baseadas no conteúdo da
resposta técnica do CREA/BA através do Oficio CO/ASTEC nº 094/2017 (de
11/12/2017) e considerar desclassificada a proposta por deixar de atender à
exigência do item 5.1 alínea “a” do edital c/c art. 30, I da lei 8.666/93, pela
aplicação da regra do art. 48, I da lei 8666/93.

3.
Impugnação relativo à habilitação das empresas IVAN
CARLOS SAMPAIO ANDRADE EIRELLI, JAUÁ CONSTRUÇÕES
EIRELLI, JNV PROJETOS, SEAL CONSTRUÇÕES e HSJ
COSNTRUÇÕES sob a alegação de que deixaram de apresentar o Balanço
na forma do artigo 176 da lei 6404/76, relativo à ausência de Notas
Explicativas.
3.1- A lição de MARÇAL JUSTEM FILHO, in Comentários à lei de
licitações e contratos administrativos, 13. Edição, página 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.”
3.2. O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO possui diversos
Enunciados neste sentido: “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
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formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das
prerrogativas dos administrados.” (TCU no acórdão 357/2015-Plenário) Outro
julgado aborda “Falhas meramente formais, sanáveis durante o processo
licitatório, não devem levar à desclassificação de licitante.” (Acórdão
2872/2010-Plenário).
3.3 - O dispositivo legal que descreve a exigência da comprovação da
qualificação econômico-financeira nos processos licitatórios está expresso no
art. 31 da lei 8.666/93, que assim exige:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e
§ 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do
objeto da contratação.
§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade
financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso
lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de
faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.
§ 2o - A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de
obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da
licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou
ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo
de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3o - O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o
parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à
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data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização
para esta data através de índices oficiais.
§ 4o - Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo
licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de
disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido
atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5o - A comprovação de 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 correta avaliação de situação financeira
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.
3.4- A expressão na forma da lei entende-se que o Balanço tenha a
indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o
Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício no Livro
Diário; acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de
Encerramento do mesmo (§ 2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, lei
10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76); a assinatura do contador e do titular ou
representante legal da entidade no Balanço Patrimonial e a Demonstração do
Resultado do Exercício (§ 2º do art. 1.184 da lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da
lei 6.404/76); a prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (carimbo,
etiqueta ou chancela da Junta Comercial) conforme determina o art. 1.181, lei
10.406/02; resolução CFC nº 563/83; § 2º do art. 1.184 da lei 10.406/02; a
Demonstração de escrituração Contábil/Fiscal/Pessoal regular (Resolução CFC
563/83; art. 179, lei 10.406/02; art.177 da lei 6.404/76) ou as empresas obrigadas
ao envio do SPED CONTÁBIL poderão apresentar o recibo de entrega e o
termos de abertura e de encerramento constantes na escrituração contábil digital.
3.5- Quanto à obrigatoriedade da empresa elaborar Notas Explicativas
referentes às demonstrações contábeis, trata-se de conduta estabelecida por
norma do Conselho Federal de Contabilidade/CFC, visando à melhoria da
função da contabilidade, que é fornecer informações aos seus usuários. Não
há o que questionar.
3.6 - Já com relação à redação do instrumento convocatório, que solicita
a apresentação do Balanço Patrimonial como qualquer outra demonstração
contábil “na forma da lei”, é possível interpretar a redação como o documento
elaborado em harmonia com o que a legislação prevê e o CFC normatiza.
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3.7 - Ademais, a ausência da apresentação das Notas Explicativas não
implica na conclusão de que a empresa não produza suas demonstrações na
forma da lei, apenas que não há necessidade das notas explicativas para
comprovar o que a Administração solicita.
3.8 - Na situação presente, ocorre que o Balanço Patrimonial apresentou
os elementos necessários e foi suficiente para comprovar a habilitação da
empresa quanto ao item 6, alíneas “b”, “b1”, “b2” e “b3” do instrumento
convocatório.
3.9 Alguns questionamentos sobre a ausência das Notas Explicativas
poderiam surgir desta situação, tais como:
Qual o teor de conteúdo das notas explicativas iria comprometer a
comprovação do cumprimento do artigo 30, I da lei 8666/93 e item 6 do
edital?
Como poderia proceder a recusa da proposta se o Balanço Patrimonial
exigido no art. 31, I da lei 8666/93 e do item 6 do edital foi apresentado?
Como poderia proceder a recusa da proposta se a nota explicativa vem
apenas conter informações complementares aos usuários, mas não possui
a característica de alterar valores do balanço patrimonial ou ainda de
qualquer outra demonstração?
3.10 - O que se percebe no caso é que a empresa que oferta a impugnação
tenta apegar-se a excessivos rigores burocráticos, para obter a desclassificação
das demais empresas que não apresentaram Notas Explicativas, apesar de
regularmente apresentar o Balanço Patrimonial (na forme exigida no art. 31, I da
lei 8.666/93), algo já combalido pela doutrina administrativa, onde como
exemplo, já citamos os ensinamentos do jurista administrativo, MARÇAL
JUSTEN FILHO, no livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 11ª Edição de 2005, p. 60, sobre o Princípio da
Proporcionalidade no item 8.1 dessa manifestação, aqui complementando o
raciocínio ali expresso:

Nesse panorama, deve-se interpretar a Lei e o Edital, como veiculando
exigências instrumentais. A apresentação de documentos, o preenchimento de
formulários, a elaboração das propostas não se constituem em condutas
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ritualísticas. Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em conduzirse de modo mais conforme ao texto da lei. Todas as exigências são o meio de
verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua proposta é
satisfatória e vantajosa. Portanto, deve-se aceitar a conduta do sujeito que
evidencie o preenchimento das exigências legais, ainda quando não seja
adotada a estrita regulamentação originariamente imposta na Lei ou no Edital.
Na medida do possível, deve promover, mesmo de ofício, o suprimento de
defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e qualquer
divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz à inviabilidade, à
inabilitação ou à desclassificação.”
3.11 Deste modo, de posse dos documentos apresentados pelas
empresas IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE EIRELLI e JAUÁ
CONSTRUÇÕES EIRELLI em relação aos documentos de comprovação da sua
habilitação, dentre eles o Balanço Patrimonial e a demonstração de resultado do
exercício, não se pode tirar outra conclusão se não a de que as empresas
conseguiram demonstrar claramente a comprovação de sua capacidade
econômica por meio dos documentos apresentados e exigidos no instrumento
convocatório.
3.12 O que se põe aqui é que exigir a apresentação das Notas
Explicativas não vai interferir em nada no resultado do certame, não sendo
possível e cabível que o excesso de formalismo e a burocracia sejam colocados
acima de princípios como o da proporcionalidade, da economicidade e a
razoabilidades na busca da proposta mais vantajosa para a Administração,
invocando os ensinamentos do jurista administrativo MARÇAL JUSTEN
FILHO, já citados anteriormente.
3.13 Não estamos aqui a defender que as regras previstas no instrumento
convocatório não devem ser seguidas, mas há que se diferenciar documentos que
habilitem a empresa (exigidos na lei e no edital) frente a documentos extras ou
complementares que somente explicariam os valores que já constam no Balanço
Patrimonial apresentado. Até porque, as Notas Explicativas não têm a função de
alterar valores do balanço patrimonial, apenas de explicar algum detalhe dos seus
componentes, como seu próprio nome já diz.
3.14 Assim, as Demonstrações Contábeis são exigidas dos possíveis
licitantes, por força do citado artigo 31, I, da Lei 8.666/93. A exigência de
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apresentação desses documentos contábeis na fase de habilitação do certame tem
por finalidade propiciar que a Administração Pública examine a situação
econômico-financeira do licitante antes de efetivar a contratação
3.15 A qualificação econômico-financeira do licitante tem como
objetivo avaliar a real capacidade de execução do objeto da licitação, ou seja,
visa constatar se o licitante terá solvência e solidez econômico-financeira
suficientes para levar à cabo o objeto contratado, e, encontra fundamento jurídico
primário de validade no artigo 37, XXI1 da Constituição Federal.
3.16 Neste contexto ensina JOSE CRETELLA JÚNIOR1: “Qualificação

econômico-financeira é a capacidade ou possibilidade de a empresa suportar
os encargos econômicos do contrato, qualificação que deverá ser demonstrada
pelo licitante, objetivamente na fase da habilitação, para que seja admitido
como participante do certame, no qual se caracterize, de modo pleno, sua
situação de solvência, diante dos créditos existentes e dos compromissos
assumidos, bem como do faturamento.”
3.17 Deste modo, as Demonstrações Contábeis são instrumentos para
avaliação do preenchimento dos requisitos de habilitação à licitação, e são
exigidas justamente para se verificar se o licitante preenche corretamente os
índices contábeis dispostos no edital licitatório e/ou se possui capital social ou
patrimônio líquido mínimos exigidos e necessários, nos termos do art. 31, §§ 2º
e 5º, da Lei 8.666/93.
Art. 31 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a:
§2º - A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de
obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da
licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo,
ou ainda as garantias previstas no §1º do art. 56 desta Lei, como dado
objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos
licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser
ulteriormente celebrado.
§ 5º- A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de
forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital
1

CRETELLA JÚNIOR, José. Das licitações públicas. 9. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1995, pag. 253.
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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 correta avaliação de situação
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da
licitação
3.18 Neste rastro, é pertinente evidenciar que, além das Demonstrações
Contábeis, expressas no art. 31 da Lei 8.666/93 prevê que a qualificação
econômico-financeira, limitar-se-á, ainda, a apresentação de:

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (inciso II); e,
b) garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no
"caput" e §1º do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento)
do valor estimado do objeto da contratação (inciso III)
3.19 Assim, em regra, conforme disposição expressa da Lei de
Licitações, devem ser exigidos a título de qualificação econômico-financeira dos
licitantes, tão somente e cumulativamente, as demonstrações contábeis, a
certidão de falências e as garantias prestadas nos termos do "caput" e §1º do art.
56 desta Lei.
3.20 - Portanto, em que pese as empresas IVAN CARLOS SAMPAIO
ANDRADE EIRELLI, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELLI, JNV
PROJETOS, SEAL CONSTRUÇÕES e HSJ COSNTRUÇÕES não terem
apresentado Notas Explicativas das demonstrações contábeis, verifica-se, que
através de outros documentos idôneos, em especial o Balanço Patrimonial
efetivamente apresentado, restou devidamente comprovada à capacidade
econômica das mesmas, atendendo assim as regras do art. 31 da lei 8666/93
e item 6 do edital, restando improcedente a impugnação.

4. Impugnação que a empresa HSJ CONSTRUÇÕES LTDA
apresentou cartão de inscrição municipal sem data de emissão e sem data de
vigência. Os atestados exigidos no item 5.1 “E” não contem parcelas de
relevância para efetivação da obra. Ìndice de liquidez em cópia simples.
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4.1 Apesar das alegadas inconsistência pela falta de emissão da data do
cartão de inscrição municipal, por outros meios, como a verificação da Certidão
Negativa de Tributos Municipais nº 00186/2020 emitida em 14/04/2020 e válida
até 13/07/2020 contém os elementos de comprovação de sua sede, CNPJ
correspondente, atividade CNAE e emitida por processo eletrônico do Sistema
de Tributos daquele Municipalidade e assinada pela Servidora Luciana Cordeiro
Cezar.
4.2- Identificam-se dos atestados de capacidade técnica foram
apresentados em cópia simples, deixando de atender a regra expressa no item 4.1
do edital que exige que a documentação de habilitação poderá ser apresentada
em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original
autenticada pela CPL.
4.3 – O contrato de prestação de serviço 001/2020 datado de 29/01/2020
com o Engenheiro Civil Paulo Victor de Souza Peixoto foi apresentado em
autenticada por certificação Dautin Blockchain Documentos Digitais, porém a
Certidão CREA nº 51035/2020 emitida em 07/04/2020 indica que só foi
cadastrado no CREA em 03/04/2020.
4.4- Os atestados de capacidade técnica apresentados em cópia simples,
tem como responsável técnico o Eng. Civil Eduardo Antônio Franzon cuja
relação com a empresa HSJ CONSTRUÇÕES LTDA é de caráter efêmero, vez
que o Contrato de Prestação de Serviço tem validade de 120 dias a partir da data
de sua emissão -13/04/2020 (até 13/10/2020). Todos ao Atestados de Capacidade
técnica apresentados em nome do Eng. Civil Eduardo Antônio Franzon são é em
cópia simples, deixando de atender a regra do item 4.1 do edital.
4.5 - Não foi apresentado nenhum Atestado de Capacidade Técnica ou
CAT em nome do Engenheiro Paulo Victor de Souza Peixoto, que é o
responsável técnico da empresa HSJ CONSTRUCÕES EIRELLI perante o
CREA/BA, conforme Certidão CREA Pessoa Jurídica nº 51035/2020.

5- Quanto a alegação realizada pelo representante da empresa JNV
PROJETOS CONSTRUÇÃO sobre a data de validade da Certidão do CREA,
identifica-se que as demais empresas participantes não tiveram problema em
apresentar Certidão do CREA dentro do prazo de validade, e expedidas em
11/05/2020 (empresa Ivan Carlos Sampaio Andrade Eirelli), 05/06/2020 (Pessoa
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física da Engenheira Crislane Cerqueira Carvalho), 02/06/2020 (empresa Jauá
Construções Eirelli). Por essa razão deixa de acolher o pedido de formalização
de diligência junto ao CREA para verificar se ocorreu a prorrogação da vigência
da Certidão CREA emitida em 18/07/2019 e vencida em 31/03/2020, vez que, o
mesmo documento foi apresentado por empresas diferentes com data de emissão
do inicio do mês de junho, através de mecanismo eletrônico.
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 008/2020 realizada no dia
17/06/2020, bem assim dos documentos de habilitação das empresas
participantes do referido procedimento, decide declarar:
I - HABILITADAS as empresas:
a) SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA;
b) VITORIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA;
c) JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELLI
d) ARGO SERVIÇOS LTDA
II - DESCLASSIFICADAS/INABILTADAS as empresas:
a) JNV PROJETOS CONSTRUÇÃO (art. 48, I da lei 8.666/93)
b) IVAN CARLOS SAMPAIO ANDRADE EIRELLI, por deixar
de atender à exigência do item 5.1 alínea “a” do edital c/c art. 30, I da
lei 8666/93;
c) HSJ CONSTRUÇÕES LTDA por deixar de atender à exigência

do item 4.1 do edital.
Registre-se que a Comissão de Licitação por equívoco fez constar na ata
o registro de participação da empresa WT Serviços Empreendimentos, que se
fez presente e participou do processo licitatório Tomada de Preços 07/2020, mas
não se fez presente na sessão pública deste certame.
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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 01 de julho de 2020, às 09:00 horas para
realização da sessão de abertura, análise e julgamento da PROPOSTA DE
PREÇO das empresas considerada habilitadas.
Considera-se para efeito de contagem de prazo, o dia 24 de Junho,
tradicionalmente feriado municipal relativo aos Festejos Juninos, em razão da
antecipação dos feriados de 24 de junho e 02 de Julho por força de dispositivo
legal expedido pelo Governo do Estado da Bahia como medida de enfrentamento
da pandemia do Coronavirus.
Conceição do Almeida (BA), 22 de junho de 2020.
Adevaldo de Jesus Santos

Jadson Barbosa dos Santos

Mauricio Aguiar Silva Braga

Presidente da Comissão de Licitação

Membro da Comissão de Licitação

Membro da Comissão de Licitação
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DECISÃO SOBRE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020

OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE SATÉLITE DE
SAÚDE DA FAMÍLIA, NA LOCALIDADE DE CASA
DE TELHA, NA ZONA RURAL DO 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 dia 18/06/2020 do processo licitatório TOMADA DE
PREÇOS nº 09/2020, bem assim em relação a toda documentação de
habilitação apresentada pelas referidas empresas participantes do referido
certame, emitindo decisão nos seguintes termos:
1. Impugnação que a empresa HSJ CONSTRUÇÕES LTDA
apresentou cartão de inscrição municipal sem data de emissão e sem data de
vigência. Os atestados exigidos no item 5.1 “E” não contem parcelas de
relevância para efetivação da obra.
1.1 - Identificam-se dos atestados de capacidade técnica foram
apresentados em cópia simples, deixando de atender a regra expressa no item 4.1
do edital que exige que a documentação de habilitação poderá ser apresentada
em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original
autenticada pela CPL.
1.2- O contrato de prestação de serviço 001/2020 datado de 29/01/2020
com o Engenheiro Civil Paulo Victor de Souza Peixoto foi apresentado em
autenticada por certificação Dautin Blockchain Documentos Digitais, porém a
Certidão CREA nº 51035/2020 emitida em 07/04/2020 indica que só foi
cadastrado no CREA em 03/04/2020.
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1.3 - Os atestados de capacidade técnica apresentados em cópia simples,
tem como responsável técnico o Eng. Civil Eduardo Antônio Franzon cuja
relação com a empresa HSJ CONSTRUÇÕES LTDA é de caráter efêmero, vez
que o Contrato de Prestação de Serviço tem validade de 120 dias a partir da data
de sua emissão -13/04/2020 (até 13/10/2020). Todos ao Atestados de Capacidade
técnica apresentados em nome do Eng. Civil Eduardo Antônio Franzon são é em
cópia simples, deixando de atender a regra do item 4.1 do edital.
1.4 - Não foi apresentado nenhum Atestado de Capacidade Técnica ou
CAT em nome do Engenheiro Paulo Victor de Souza Peixoto, que é o
responsável técnico da empresa HSJ CONSTRUCÕES EIRELLI perante o
CREA/BA, conforme Certidão CREA Pessoa Jurídica nº 51035/2020.

2. Dos documentos de habilitação apresentado pela empresa
CONSTRUTORA ENE EIRELLI foi identificado que o contrato social foi
apresentado em cópia simples.
2.1 - O item 3.2. expressamente determina “Como documento válido de
indicação para credenciamento somente será aceito Instrumento Público de
Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, outorgando, ao
representante, poderes gerais para a prática de todos os atos inerentes à esta
licitação em nome da empresa representada.” Observa-se nos dispositivos dos
itens 3.1 a 3.5 do Edital a exigência é o documento original ou a cópia
devidamente autenticada.
3.
O representante da empresa VITORIA ENGENHARIA apresentou
à Comissão de Licitação no curso da Sessão Pública dos processos licitatórios
Tomada de Preços nºs 007/2020, 008/2020 e 009/2020 ocorridos
respectivamente nos dias 16, 17 e 18 de junho do ano em curso, cópia do Oficio
CO/ASTEC nº 094/2017 (de 11/12/2017) expedido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA) em resposta a Consulta
formulada pelo Presidente da Comissão de Licitação do Município de São
Felipe/BA referente a esclarecimento sobre a validade da Certidão (protocolo
111375/2017), no com o seguinte teor:

“Atendendo consulta formulada por V. Sa, conforme protocolo
epigrafado, solicitando esclarecer sobre a validade de Certidão de
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Registro e Quitação emitida pelo CREA, temos a esclarecer o que
segue, a luz da legislação vigente:
1. A Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, que regulamenta
as profissões da Engenharia e da Agronomia, em seus artigos 15, 67,
68 e 69 determina que a pessoa jurídica só poderá participara da
concorrência pública se estiver legalmente habilitada à pratica das
atividades nos termos da Lei, e que todo contrato referente a qualquer
ramo da Engenharia ou da Agronomia, inclusive a elaboração de
projetos, direção ou execução de obras, será nulo de pleno direito,
quando firmados por entidade pública ou particular com pessoa física
ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a atividade nos
termos desta Lei.
2. A Resolução nº 266/79, d CONFEA em seu art. 2º, §1º, alínea “c”,
prevê:
“c) as certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a
validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos
cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação
correta ou atualizada do registro.
Desta forma, resta claro que, tendo o contrato social ou qualquer
outro dado cadastral, sofrido alteração, a Certidão perderá a
validade. Faz-se necessário a atualização dos dados junto ao CREA,
imediatamente após o registro na Junta Comercial, das alterações e
posterior emissão de nova Certidão, pelo Conselho.
Atenciosamente,
Eng. e Arq. Giesi Nascimento Filho
Analista Técnico”
4 - Tendo em vista a resposta técnica emitida pelo órgão responsável pela
emissão da certidão de regularidade exigida no item 5.1 alínea “a” do edital,
identifica-se da análise da documentação da habilitação da empresa que
CONSTRUTORA ENE EIRELLI que a Certidão de Registro e Quitação
Pessoa Jurídica nº 56714/2020 emitida em 03/06/2020 e com validade até
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30/09/2020, tem como capital social o valor de R$ 500.000,00 e como data dessa
informação junto ao CREA em 01/02/2018 (Registro 0010048880).
4.1 - Porém, identifica-se dos documentos apresentados a 2ª alteração do
contrato social registrado na JUCEB sob nº 97965992 em 11/05/2020, com
alterações como retirada de sócios, transferência de quotas de capital social,
alteração da administração da empresa, sem a devida atualização junto ao
CREA/BA, vez que o último registro foi de 01/02/2018.
4.2 - Por essa razão a Comissão de Licitação acolhe a impugnação
formulada, para considerar invalida as informações contidas na Certidão
de Registro e Quitação do CREA apresentada pela empresa
CONSTRUTORA ENE EIRELLI, pelas razões acima expostas, baseadas no
conteúdo da resposta técnica do CREA/BA através do Oficio CO/ASTEC nº
094/2017 (de 11/12/2017) e considerar desclassificada a proposta por deixar
de atender à exigência do item 5.1 alínea “a” do edital c/c art. 30, I da lei
8666/93, pela aplicação da regra do art. 48, I da lei 8666/93.
5
- Impugnação relativo à habilitação das empresas que
deixaram de apresentar o Balanço na forma do artigo 176 da lei 6404/76,
relativo à ausência de Notas Explicativas.
5.1- A lição de MARÇAL JUSTEM FILHO, in Comentários à lei de
licitações e contratos administrativos, 13. Edição, página 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.”
5.2 - O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO possui diversos
Enunciados neste sentido: “No curso de procedimentos licitatórios, a
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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) Outro
julgado aborda “Falhas meramente formais, sanáveis durante o processo
licitatório, não devem levar à desclassificação de licitante.” (Acórdão
2872/2010-Plenário).
5.3 - O dispositivo legal que descreve a exigência da comprovação da
qualificação econômico-financeira nos processos licitatórios está expresso no
art. 31 da lei 8666/93, que assim exige:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e
§ 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do
objeto da contratação.
§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade
financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso
lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de
faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.
§ 2o - A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de
obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da
licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou
ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo
de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
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§ 3o - O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o
parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à
data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização
para esta data através de índices oficiais.
§ 4o - Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo
licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de
disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido
atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5o - A comprovação de 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 correta avaliação de situação financeira
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.
5.4 - A expressão na forma da lei entende-se que o Balanço tenha a
indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o
Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício no Livro
Diário; acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de
Encerramento do mesmo (§ 2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, lei
10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76); a assinatura do contador e do titular ou
representante legal da entidade no Balanço Patrimonial e a Demonstração do
Resultado do Exercício (§ 2º do art. 1.184 da lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da
lei 6.404/76); a prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (carimbo,
etiqueta ou chancela da Junta Comercial) conforme determina o art. 1.181, lei
10.406/02; resolução CFC nº 563/83; § 2º do art. 1.184 da lei 10.406/02; a
Demonstração de escrituração Contábil/Fiscal/Pessoal regular (Resolução CFC
563/83; art. 179, lei 10.406/02; art.177 da lei 6.404/76) ou as empresas obrigadas
ao envio do SPED CONTÁBIL poderão apresentar o recibo de entrega e o
termos de abertura e de encerramento constantes na escrituração contábil digital.
5.5 - Quanto à obrigatoriedade da empresa elaborar Notas Explicativas
referentes às demonstrações contábeis, trata-se de conduta estabelecida por
norma do Conselho Federal de Contabilidade/CFC, visando à melhoria da
função da contabilidade, que é fornecer informações aos seus usuários. Não
há o que questionar
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5.6 - Já com relação à redação do instrumento convocatório, que solicita
a apresentação do Balanço Patrimonial como qualquer outra demonstração
contábil “na forma da lei”, é possível interpretar a redação como o documento
elaborado em harmonia com o que a legislação prevê e o CFC normatiza.
5.7- Ademais, a ausência da apresentação das Notas Explicativas não
implica na conclusão de que a empresa não produza suas demonstrações na
forma da lei, apenas que não há necessidade das notas explicativas para
comprovar o que a Administração solicita.
5.8 - Na situação presente, ocorre que o Balanço Patrimonial apresentou
os elementos necessários e foi suficiente para comprovar a habilitação da
empresa quanto ao item 6, alíneas “b”, “b1”, “b2” e “b3” do instrumento
convocatório.
5.9 Alguns questionamentos sobre a ausência das Notas Explicativas
poderiam surgir desta situação, tais como:
Qual o teor de conteúdo das notas explicativas iria comprometer a
comprovação do cumprimento do artigo 30, I da lei 8666/93 e item 6 do
edital?
Como poderia proceder a recusa da proposta se o Balanço Patrimonial
exigido no art. 31, I da lei 8666/93 e do item 6 do edital foi apresentado?
Como poderia proceder a recusa da proposta se a nota explicativa vem
apenas conter informações complementares aos usuários, mas não possui
a característica de alterar valores do balanço patrimonial ou ainda de
qualquer outra demonstração?
5.10 - O que se percebe no caso é que a empresa que oferta a impugnação
tenta apegar-se a excessivos rigores burocráticos, para obter a desclassificação
das demais empresas que não apresentaram Notas Explicativas, apesar de
regularmente apresentar o Balanço Patrimonial (na forme exigida no art. 31, I da
lei 8.666/93), algo já combalido pela doutrina administrativa, onde como
exemplo, já citamos os ensinamentos do jurista administrativo, MARÇAL
JUSTEN FILHO, no livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 11ª Edição de 2005, p. 60, sobre o Princípio da
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Proporcionalidade no item 8.1 dessa manifestação, aqui complementando o
raciocínio ali expresso:
Nesse panorama, deve-se interpretar a Lei e o Edital, como veiculando
exigências instrumentais. A apresentação de documentos, o preenchimento de
formulários, a elaboração das propostas não se constituem em condutas
ritualísticas. Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em conduzirse de modo mais conforme ao texto da lei. Todas as exigências são o meio de
verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua proposta é
satisfatória e vantajosa. Portanto, deve-se aceitar a conduta do sujeito que
evidencie o preenchimento das exigências legais, ainda quando não seja
adotada a estrita regulamentação originariamente imposta na Lei ou no Edital.
Na medida do possível, deve promover, mesmo de ofício, o suprimento de
defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e qualquer
divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz à inviabilidade, à
inabilitação ou à desclassificação.”
5.11 Deste modo, de posse dos documentos apresentados pelas
empresas em relação aos documentos de comprovação da sua habilitação, dentre
eles o Balanço Patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, não se
pode tirar outra conclusão se não a de que as empresas conseguiram demonstrar
claramente a comprovação de sua capacidade econômica por meio dos
documentos apresentados e exigidos no instrumento convocatório.
5.12 O que se põe aqui é que exigir a apresentação das Notas
Explicativas não vai interferir em nada no resultado do certame, não sendo
possível e cabível que o excesso de formalismo e a burocracia sejam colocados
acima de princípios como o da proporcionalidade, da economicidade e a
razoabilidades na busca da proposta mais vantajosa para a Administração,
invocando os ensinamentos do jurista administrativo MARÇAL JUSTEN
FILHO, já citados anteriormente.
5.13 Não estamos aqui a defender que as regras previstas no instrumento
convocatório não devem ser seguidas, mas há que se diferenciar documentos que
habilitem a empresa (exigidos na lei e no edital) frente a documentos extras ou
complementares que somente explicariam os valores que já constam no Balanço
Patrimonial apresentado. Até porque, as Notas Explicativas não têm a função de
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alterar valores do balanço patrimonial, apenas de explicar algum detalhe dos seus
componentes, como seu próprio nome já diz.
5.14 Assim, as Demonstrações Contábeis são exigidas dos possíveis
licitantes, por força do citado artigo 31, I, da Lei 8.666/93. A exigência de
apresentação desses documentos contábeis na fase de habilitação do certame tem
por finalidade propiciar que a Administração Pública examine a situação
econômico-financeira do licitante antes de efetivar a contratação
5.15 A qualificação econômico-financeira do licitante tem como
objetivo avaliar a real capacidade de execução do objeto da licitação, ou seja,
visa constatar se o licitante terá solvência e solidez econômico-financeira
suficientes para levar à cabo o objeto contratado, e, encontra fundamento jurídico
primário de validade no artigo 37, XXI1 da Constituição Federal.
5.16 Neste contexto ensina JOSE CRETELLA JÚNIOR1: “Qualificação

econômico-financeira é a capacidade ou possibilidade de a empresa suportar
os encargos econômicos do contrato, qualificação que deverá ser demonstrada
pelo licitante, objetivamente na fase da habilitação, para que seja admitido
como participante do certame, no qual se caracterize, de modo pleno, sua
situação de solvência, diante dos créditos existentes e dos compromissos
assumidos, bem como do faturamento.”
5.17 Deste modo, as Demonstrações Contábeis são instrumentos para
avaliação do preenchimento dos requisitos de habilitação à licitação, e são
exigidas justamente para se verificar se o licitante preenche corretamente os
índices contábeis dispostos no edital licitatório e/ou se possui capital social ou
patrimônio líquido mínimos exigidos e necessários, nos termos do art. 31, §§ 2º
e 5º, da Lei 8.666/93.
Art. 31 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a:
§2º - A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de
obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da
licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo,
ou ainda as garantias previstas no §1º do art. 56 desta Lei, como dado
1

CRETELLA JÚNIOR, José. Das licitações públicas. 9. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1995, pag. 253.
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objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos
licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser
ulteriormente celebrado.
§ 5º- A comprovação de 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 correta avaliação de situação
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da
licitação
5.18 Neste rastro, é pertinente evidenciar que, além das Demonstrações
Contábeis, expressas no art. 31 da Lei 8.666/93 prevê que a qualificação
econômico-financeira, limitar-se-á, ainda, a apresentação de:

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (inciso II); e,
b) garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no
"caput" e §1º do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento)
do valor estimado do objeto da contratação (inciso III)
5.19 Assim, em regra, conforme disposição expressa da Lei de
Licitações, devem ser exigidos a título de qualificação econômico-financeira dos
licitantes, tão somente e cumulativamente, as demonstrações contábeis, a
certidão de falências e as garantias prestadas nos termos do "caput" e §1º do art.
56 desta Lei.
5.20 - Portanto, em que pese algumas das empresas não terem
apresentado Notas Explicativas das demonstrações contábeis, verifica-se, que
através de outros documentos idôneos, em especial o Balanço Patrimonial
efetivamente apresentado, restou devidamente comprovada à capacidade
econômica das mesmas, atendendo assim as regras do art. 31 da lei 8666/93
e item 6 do edital, restando improcedente a impugnação.
6.
Impugnação da habilitação da empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES
EIRELI sob a alegação de que a mesma deixou de apresentar a certidão de pessoa
física do CREA e do curriculum da responsável técnica Bruna Lima da Cruz.
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6.1 Ao proceder a análise da documentação de habilitação da referida
empresa, efetivamente não se identificou a Certidão de registro e regularidade
perante o CREA do responsável técnico o Profissional Engenheiro Civil Bruna
Lima da Cruz.
6.2. Porém foi identificado a apresentação da Certidão de Registro e
Quitação nº 54624/2020 (emitida em 11/05/2020) relativo ao Engenheiro
Engenharia Civil - Marcos Vagner de Santana Pinto que também tem
habilitação técnica como Engenheiro Sanitarista e Ambiental (Registro
0507578856), o que efetiva o cumprimento da exigência do item 5.1 “a” do edital
c/c art. 30, I da lei 8666/93. A CPL julga improcedente a referida impugnação.
7. Impugnação da habilitação da empresa WT SERVIÇOS E
EMPRRENDIMENTOS sob a alegação de que a mesma deixou de apresentar
a 1ª alteração contratual e a segunda alteração apresentada na
documentação não está consolidada, na Certidão JUCEB aparece o endereço
da empresa na Avenida Deputado Manoel Novaes, número 1201 e documentos
fiscais aparece a Rua Esperança, na cidade de Serrinha/BA.
7.1 Da análise da documentação de habilitação da empresa WT
SERVIÇOS E EMPRRENDIMENTOS restou identificado que não houve a
apresentação da 1º Alteração do contrato social. Restou apresentado o Contrato
Social de constituição da empresa registrado na JUCEB em 05/10/2018 sob nº
97798206.
7.2 – No contato social de constituição da empresa WT SERVIÇOS E
EMPRRENDIMENTOS na Cláusula Terceira é indicado como sede a Rua
Perícles Nogueira, nº 26, sala 1, Oseas, Serrinha/BA.
7.3 - Identifica-se da 2ª Alteração do contrato social registrado na JUCEB
sob nº 29600458525 em 14/11/2009 na Cláusula Quarta a sociedade passa a
exercer as atividades na Avenida Deputado Manoel Novais, 1201, Boa
Esperança, Serrinha/BA, o mesmo endereço indicado na Certidão Simplificada
Digital da JUCEB expedida em 01/06/2020.
7.4- Porém, não se identifica da 2ª alteração do contrato social a
consolidação de suas informações com as alterações realizadas na 1ª alteração
do contrato social, que não foi apresentado pela empresa, ficando sem
conhecimento as efetivas alterações ali existentes. O art. 28, III estabelece que a
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documentação relativa a habilitação jurídica, consistirá na apresentação do ato
constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor, devidamente registado.
7.5 – O item 4.4.1, alínea “c” do edital repete esta mesma regra,
acrescentando no subitem “c.1” que os documentos referidos no item 4.4.1 “c”
deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva, sempre em cópias autenticadas.
7.6 – Assim, restou comprovado a falta de cumprimento da regra
editalícia dos itens 4.4.1 “c” e 4.4.1 “c.1” c/c art. 28, III da Lei 8666/93, o que
leva a Comissão de Licitação a aplicar a regra do art. 48, I da lei 8666/93 e
desclassificar
a
proposta
da
empresa
WT
SERVIÇOS
E
EMPRRENDIMENTOS por não atender as exigências do ato convocatório e
por outros meios não poder suprir às informações que deveriam ali ser
verificadas com a apresentação da 1ª alteração do contrato social
8. Impugnação da habilitação da empresa WT SERVIÇOS
EMPRENDIMENTOS que a Certidão do CREA 48939/2020 perde a sua
validade em razão da 2ª alteração contratual em 14/11/2019 e não ter sido
informado ao CREA/BA, cuja última alteração para o CREA na pessoa jurídica
está registrada em 05/10/2018 (registro 0010121714)
8.1 - Registre-se como fundamento desta análise o quanto já foi registrado
no item 3 desta manifestação (Oficio CO/ASTEC nº 094/2017 CREA/BA).
8.2- Tendo em vista a resposta técnica emitida pelo órgão responsável
pela emissão da certidão de regularidade exigida no item 5.1 alínea “a” do edital,
identifica-se da análise da documentação da habilitação da empresa que WT
SERVIÇOS EMPRENDIMENTOS que a Certidão de Registro e Quitação
Pessoa Jurídica nº 48939/2020 emitida em 31/03/2020 não contém as
informações de atualização cadastral junto ao CREA, vez que a última
atualização junto ao CREA ocorreu em 05/10/2018, e após essa data ocorreu a
2ª alteração do Contrato social sem atualizar junto ao CREA.
8.3- Por essa razão a Comissão de Licitação acolhe a impugnação
formulada, para considerar invalida as informações contidas na Certidão de
Registro e Quitação do CREA nº 48939/2020 apresentada pela empresa WT
SERVIÇOS EMPRENDIMENTOS, pelas razões acima expostas, baseadas no
conteúdo da resposta técnica do CREA/BA através do Oficio CO/ASTEC nº
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094/2017 (de 11/12/2017) e considerar desclassificada a proposta por deixar
de atender à exigência do item 5.1 alínea “a” do edital c/c art. 30, I da lei
8.666/93, pela aplicação da regra do art. 48, I da lei 8666/93.
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 009/2020 realizada no dia
18/06/2020, bem assim dos documentos de habilitação das empresas
participantes do referido procedimento, decide declarar:
I - HABILITADAS as empresas:
a) ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA;
b) SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA;
c) VITORIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA;
d) JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELLI
e) ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
II - DESCLASSIFICADAS/INABILTADAS as empresas:
a) CONSTRUTORA ENE por deixar de atender à exigência do
itens 4.1 e 5.1 alínea “a” do edital c/c art. 30, I da lei 8666/93, pela
aplicação da regra do art. 48, I da lei 8666/93;
b) WT SERVIÇOS EMPRENDIMENTOS por deixar de atender à

exigências dos itens 4.4.1 “c” e 4.4.1 “c.1” d edital c/c art. 28, III da
Lei 8666/93;

c) HSJ CONSTRUÇÕES LTDA por deixar de atender à exigência

do item 4.1 do edital.
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.
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Fica designada a data de 02 de julho de 2020, às 09:00 horas para
realização da sessão de abertura, análise e julgamento da PROPOSTA DE
PREÇO das empresas considerada habilitadas.
Considera-se para efeito de contagem de prazo o dia 24 de Junho,
tradicionalmente feriado municipal relativo aos Festejos Juninos, em razão da
antecipação dos feriados de 24 de junho e 02 de Julho por força de dispositivo
legal expedido pelo Governo do Estado da Bahia como medida de enfrentamento
da pandemia do Coronavirus.
Conceição do Almeida (BA), 22 de junho de 2020.
Adevaldo de Jesus Santos

Jadson Barbosa dos Santos

Mauricio Aguiar Silva Braga

Presidente da Comissão de Licitação

Membro da Comissão de Licitação

Membro da Comissão de Licitação
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