
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO SOBRE A REUNIÃO DE DELIBERAÇÃO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA PELOS LICITANTES PARTICIPANTES NA TOMADA DE PREÇOS
00001/2016

Relatório dos trabalhos da Comissào Permanente de Licitaçào,
encarregada de atuar nos procedimentos relativos à licitaçào TOMADA DE
PREÇOS N° 00001/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO RIACHÃO/PB.
Licitantes qualificados no presente processo:

l)CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME Envelope sem representante:
participaçào válida;

2) ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP Representante:
ANDRÉ LUIZ EVARISTO DA SILVA;

3) CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA ME
Representante: CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA FILHO;

4) CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI ME Representante: EDVALDO
LAURENTINO GRANGEIRO.

Às 10:00 horas do dia 29/01/2016, reuniu-se a Comissão Permanente
de Licitação, designada pela Portaria nO 0001/2016 de 04/01/2016,
composta pelos servidores: KALINE SILVA SANTOS - Presidente; FRANCISCO
BERNARDO DA SILVA - Membro E JOSILENE DE OLIVEIRA SANTOS - Membro,
para analisar e julgar a documentação apresentada pelos licitantes
participantes do certame acima mencionado. Conforme consta na ATA 001,
da licitação supra, anexa ao presente processo. NENHUMA empresa
credenciou-se como MICRO para fazer uso dos do direito que trata a Lei
123/06. Após análise da documentaçào constante do processo ora em
análise e realizar a consulta via internet das certidões apresentadas
que precisam ser verificadas as suas veracidades, autenticidades e
validades, a Comissào Permanente de Lici taçào, a unanimidade de seus
membros passa a expor a seguinte ANÁLISE:

ITENS ANALISADOS la Empresa 2a Empresa 3a Empresa 4a Empresa
6.1 - Poderão participar deste
certame, os licitantes devidamente
cadastrados no ORC ou que atenderem a
todas as condições para cadastramento
até o terceiro dia anterior à data
prevista para o recebimento das
propostas, cuja regularidade será
observada mediante apresentação do SIM SIM SIM SIMCertificado de Inscrição de
Fornecedores e Prestadores de
Serviços, ou equivalente na forma da
lei, fornecido pelo ORC. Os
proponentes deverão entregar a
Comissão dois envelopes fechados
indicando, respectivamente,
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devidamente identificados nos termos
definidos neste instrumento
convocatÓrio.
6 ..7 ..1 .. - Comprovação de que o
Responsável Técnico designado pelo
licitante, feita através de atestado
fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado,
devidamente registrado na entidade
profissional competente, executou
servíços de características
semelhantes à parcela mais relevante
da obra ou serviços, abaixo
discriminada. O referido atestado só
será aceito se acompanhado da
correspondente Certidão de Acervo
Técnico - CAT emitido pelo CREA e da
comprovação de que o profissional
designado pertence ao quadro técnico
da empresa. Tal comprovação poderá ser
feita através da apresentação de
qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) cópia da
carteira profissional CTPS ou da ficha
de registro do empregado, juntamente
com a última guia de recolhimento do
FGTS relativo ao respectivo
funcionário; b) instrumento de
contrato de prestação de serviços
específico devidamente registrado no
órgão competente na forma prevista na
legislação vigente; c) contrato
social, alteração contratual ou
equivalente na forma da Lei, no caso
do responsável técnico ser sócio da
empresa. Serão admitidos os atestados
referentes à execução de obras ou
serviços simílares de complexidade
tecnológica e operacional equivalente
ou superior a: CONSTRUÇÃO CIVIL.

SIM SIM SIM SIM

8.2.1. - Comprovação
termos do item

de
6.1 SIM SIM SIM SIMcadastramento nos

deste instrumento.
8 ..2 ..2.. - Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis do último
exercício social apresentados na forma
da Lei, com indicação das páginas
correspondentes do livro diário em que
o mesmo se encontra, bem como
apresentação dos competentes termos de
abertura e encerramento, assinados por
profissional habilitado e devidamente
registrados na junta comercial
competente, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços

SIM SIM SIM SIM

provisórios.-~~--~----------------------------------4---------------~-------------4---------------+-----------------a ..2 ..3.. - Regularidade para com a

SIM SIM SIM SIM
Fazenda
negativa
Tributos
União.

Federal - certidão conjunta
de débitos relativos a

Federais e à Dívida Ativa da

SIM SIM SIM SIM
8 ..2 ..4.. - Certidões negativas das
Fazendas Estadual e Municipal da sede
do licitante ou outro equivalente na
forma da Lei.
8 ..2 ..5 .. - Comprovação de
regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço FGTS-
CRF, apresentando a correspondente
certidão fornecida pela Caixa
Econômica Federal.

SIM SIM SIM SH1

8.2.6. Prova de inexistência de SIM SIM SIM SIM



débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas CNDT, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943.
8 ..2 ..7.. - Declaração do licitante:
de cumprimento do disposto no Art. 7°,
Inciso XXXIII, da Constituição Federal
- Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93;
de superveniência de fato impeditivo
no que diz respeito à participação na
licitação; e de submeter-se a todas as
cláusulas e condições do presente
instrumen to convoca tór ia, conforme
modelo - Anexo 11.

SIM SIM SIM SIM

8.2.8. Termo de Renúncia, caso o
participante envie apenas seus
envelopes, sem representante
credenciado e desejar renunciar ao
direito de interpor recurso e ao prazo
respectivo relativo à Fase de
Habilitação, concordando com o
prosseguimento do certame licitatório,
conforme modelo - Anexo 111.
8 ..2 ..9.. - Certidão negativa de
Falência ou Concorda ta, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, no
máximo 30 (trinta) dias da data
prevista para abertura das propostas.
8.2.10. - Comprovação de registro e
quitação do licitante e seus
responsáveis técnicos, quando for o

I caso, frente ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREA-CRQ, da região da sede do
licitante.

SIM

SIM

NÃO

NÃO SE
APLICA

SIM

SIM

NÃO SE
APLICA

NÃO

SIM

NÃO SE
API,ICA

SIM

SIM

8 . 3 .1. - Comprovação de capacidade
técnica - item 6.7.1. SIM
8 ..3 ..2 .. - Comprovação de que o
licitante se enquadra nos termos do
Art. 3° da Lei Complementar n ? , 123,
de 14 de dezembro de 2006, se for o
caso, sendo considerada microempresa
ou empresa de pequeno porte e
recebendo, portanto, tratamento
diferenciado e simplificando na forma
definida pela legislação vigente. Tal
comprovação poderá ser feita através
da apresentação de qualquer um dos
seguintes documentos, a critério do
licitante: a) declaração expressa,
assinada pelo responsável legal da SIM
empresa e por profissional da área
contábil, devidamente habilitado; b)
certidão simplificada emitida pela
junta comercial da sede do licitante
ou equivalente, na forma da legislação
pertinente. A ausência da referida
declaração ou certidão simplificada
não é suficiente motivo para a
inabilitação do licitante, apenas
perderá, durante o presente certame, o
direito ao tratamento diferenciado e
simplificado dispensado a ME ou EPP,
previstos na Lei Complementar 123/06.
SITUAÇÃO ==================~ INABILITADO

SIM

SIM

HABILITADO

SIM

SIM

INABILITADO

~g:na

~

SIM

SIM

HABILITADO
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ia Empresa: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME - CNPJ: 21. 961.145/0001-
29.
Empresa Inabilitada no Certame, por deixar de atender o item 8.2.10
(Não apresentou Quitação de Pessoa Física junto no CREA) .

2a Empresa: ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
17.427.953/0001-33.
Empresa Habilitada no Certame.

EPP CNPJ:

3a Empresa: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA - ME - CNPJ:
11.622.715/0001-00.
Empresa Inabilitada no Certame, por deixar de atender os itens 8.2.4
(Não atendeu o item integralmente, a CND Municipal Vencida para a Data
do Certame) 8.2.9 (Não atendeu o item, a Certidão com mais de trinta
dia de Expedição) .

4a Empresa: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - ME - CNPJ: 17.440.965/0001-
06.
Empresa Habilitada no Certame

Por força do princípio da vinculação, previsto no caput do art.
41 da Lei nO. 8.666/93 "A Administração não pode descumprir as normas
e condições do edita~, ao qua~ se acha estritamente vincu~ada", grifo
nosso. O edital faz lei entre as partes, assemelhando-se a um
contrato. Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é afeto, qual
seja, o da inal terabilidade do instrumento convocatório. Nesse
sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGAo.
PRINCÍ PIO DA VINCULAÇAo AO EDITAL. REQUI SITO DE
QUALIFICAÇAo TÉCNICA NAo CUMPRIDO. DOCUMENTAÇAo
APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. 1. A Corte de origem
apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se
pronunciado acerca de todas as questões relevantes. É
cediço que, quando o Tribunal a quo se pronuncia de
forma clara e suficiente sobre a questão posta nos
autos, não cabe falar em ofensa ao referidos
dispositivos legais. Saliente-se, ademais, que o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos
autos. 2. O Tribunal de origem entendeu de forma
escorrei ta pela ausência de cumprimento do requisito
edi talício. SABE-SE QUE ~ PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ~ RESGUARDADO

~ PRINCíPIO ~ VINCULAÇÃO AO EDITAL; ~ EXIGÊNCIA ~ EXPRESSA NO

ART. 41 DA LEI ~ 8.666/93. TAL ARTIGO ~ ~ ADMINISTRAÇÃO ~

DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS CONTIDAS NO EDITAL. Sendo assim, se o
edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido
(fi. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário
Oficial da União do registro do alimento emitido pela
Anvisa", este deve ser o documento apresentado para que
o concorrente supra o requisito relativo à qualificação
técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa
apresenta outra documentação - protocolo de pedido de
renovação de registro - que não a requerida, não supre
a exigência do edital. 3. Acei tar documentação para
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suprir determinado requisito, que não foi a solicitada,
é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o
que feriria o princípio da igualdade entre os
licitantes. 4. Recurso especial não provido. (REsp
1178657/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010)"
Grifamos.

Deste modo, as cláusulas editalícias atrelam tanto à
Administração, que estará estritamente subordinada aos seus próprios
atos, quanto às concorrentes, presumidas como sabedoras do inteiro
teor do certame. Pelo acima exposto, a Comissão Permanente de
Licitação, a UNANIMIDADE de seus membros, declara a empresa:

ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ:
17.427.953/0001-33 e CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI ME CNPJ:
17.440.965/0001-06 declaradas HABILITADA, e as empresas: CONSTRUTORA
ANTENAS EIRELI ME CNPJ: 21.961.145/0001-29 e CONSTRUTORA E
SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA ME CNPJ: 11.622.715/0001-00
declaradas INABILITADAS.

Será publicado na Imprensa Oficial o Resultado do Julgamento da
Documentação, abrindo o prazo recursal em conformidade com a Lei
8.666/93. Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente relatório,
que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Riachão - PB, 29 de Janeiro de 2016.

KALINE SILVA SANTOS
~. Presidente /

~~~&~~D~~5~6'
Membro

Membro
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