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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
CC»1ISSÃ0 PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO SOBRE A REUNIÃO DE DELIBERAÇÃO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA PELOS LICITANTES PJkRTICIPANTES NA TOMADA DE PREÇOS 00005/2019

Relatório dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação,
encarregada de atuar nos procedimentos relativos à licitação TOMADA DE
PREÇOS N" 00005/2019, que objetiva: Contrataqâo de engresa eapecializada
em serviços de engenhcuria civil para construção de um Ginásio Coberto e

Reforma e Ang>liaoâo da Escola Municipal Joaé Eugênio Neves de Melo, na

/^.omunidade dos Seixos - zona rural do miinicipio de Riachão/PB.

Licitantes qualificados no presente processo:

1° Empresa: G S C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ:
14.055.950/0001-28;

2° Empresa: SANTA CECÍLIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:
26.979.660/0001-50;

3° Empresa; CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ:
29.711.343/0001-46;

4" Enpreaa: CONSTRUTORA R & R LTDA - CNPJ: 17.149.023/0001-65.

^  Às IIH horas do dia 17/10/2019, reuniu-se a Comissão Permanente
de Licitação, designada pela Portaria n" 001/2019-GP de 02/01/2019,
composta pelos servidores: LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA - Presidente;
JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA - Mdmbro e MARIA DO SOCORRO ANDRÉ DE SOUSA -

Mendigo> para analisar e julgar a documentação apresentada pelos
licitantes participantes do certame acima mencionado. Conforme consta na
ATA 001 da licitação supra, anexada ao presente processo.

Após análise da documentação 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 Comissão Permanente de Licitação, a unanimidade de seus membros passa a
expor a seguinte ANÁLISE:
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ITENS ANALISADOS
EMPRESAS

2* 3* 4*

8.2.1. - Ccmprovação de cadastramento nos temos do item 6.1 deste instrumento. OK OK OK OK

8.2.1.1. - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e
em se tratando de sociedade por açOes, acompanhado de documentos de eloiçSo da seus
administ radore s.

OK OK OK OK

8.2.2. - Balanço Patrimonial e damonstraçSes contábeis do último exercício social
apresentados na forma da 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 provisórios.

OK OK OK OK

8.2.3. - Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos
relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União.

OK OK OK OK

8.2.4. - Certidaes negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro
equivalente na forma da Lei. OK OK OK OK

8.2.5. - Comprovação do regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS-
CRF, apresentando a correspondente certidão fornecidas pela Caixa Econúmica Federal. OK OK OK OK

8.2.6. - Prova do inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de l''
de maio de 1943.

OK OK OK OK

8.2.7. - Declaração do licitante; do 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 ã participação na licitação; e de submeter-se a todas as
cláusulas e condiçóes do presente instrumento convocatório, conforma modelo - Anexo II.

OK OK OK OK

8.2.8. - Termo do Renúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem
representante credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo
respectivo relativo á Fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do certame
llcitatório, conforme modelo - Anexo III.

N/A N/A N/A N/A

8.2.9. - Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para aizertura das propostas. OK OK OK OK

' 8.2.10. - Comprovação de registro e quitação do licitante e seus responsáveis técnicos,
quando for o caso, frente ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura o Agronomia CBEA-
CRQ, da região da sedo do licitante.

OK OK OK OK

8.2.11. - Alvará da localização e funcionamento, omitido pela Prefeitura da sede do
Licitante, com validade para o Certame. OK OK OK OK

8.3.1. - Comprovação de prestação de garantia - Item 6.7.1. - Comprovação de garantia, que
deverá ser prestada (EMITIDA) até o último dia útil que anteceder a licitação, no valor
equivalente a RS 386,25 - Para quem vai cotar somente o Lote 1. 6.7.1.1. Comprovação de
garantia, que deverá ser prestada (EMITIDA) até o último dia útil que anteceder a licitação,
no valor equivalente a R$ 1.858,15 - Para quem vai cotar somente o Lote 2. 6.7.1.2.
Comprovação de garantia, que deverá ser prestada (EMITIDA) até o último dia útil que
anteceder a licitação, no valor equivalente a RS 2.244,40 - Para quem vai cotar os Lotes 1 o
2.Caberá ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia: a) caução em
dinheiro ou em títulos da divida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda; b) seguro garantia; c) fiança bancária. Na hipótese do proponente
sagre-se vencedor a referida garantia poderá ser utilizada, conforme o caso e a critério do
ORC, na composição da prestação da garantia do contrato exigida. ãN oAtuedne

ãN oAtendeu

OK OK

8.3.2. - Comprovação de visita ao local das obras ou serviços - Item 6.7.2. - Comprovação de
que o licitante tom pleno conhecimento das condições relativas a natureza da obra ou serviços
a serem executados, feita através de declaração formal assinada pelo seu responsável técnico,
contendo a identificação da empresa e do signatário, local e data, e basicamente com os
seguintes termos: ► "DECLARAMOS sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento
das condições o peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da
Tomada de Preços n" 00005/2019, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando
que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou
financeiras com a Prefeitura Municipal de Riacháo - PB"

ãNotAendeu ãNotAendeu OK OK

8.3.3. - Comprovação de capacidade técnico-profissional - Item 6.7.3. - Comprovação de
capacidade tôcnico-profissional, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica do
direito público ou privado em nome do Responsável Técnico designado pelo licitante,
devidamente registrado junto a entidade profissional competente, demonstrando a execução de
serviços com características semelhantes à parcela mais relevante do objeto da presente
licitação, abaixo discriminada. 0 referido atestado só será aceito se acompanhado da
correspondente Certidão de Acervo Técnico - CAT emitido pelo conselho regional de
fiscalização profissional competente e da comprovação de que o referido Responsável Técnico
designado pertence ao quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do presente
certame. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos
seguintes documentos, a critério do licitante: a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência
Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do Empregado; b) instrumento de contrato do
prestação do serviços regido pela legislação civil comum, devidamente registrado no registro
público, nos termos do Art. 221, da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c)
contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsável
técnico for sócio da empresa. Serão admitidos os atestados referentes á execução de obras ou
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a:
construção Civil em Geral, compreendendo, fundações, estrutura, superestrutura, alvenaria,
instalações hidrosanitárias, instalações elétricas e cobertura metálica.

ãNo tAendeu ãN oAtendeu
OK ãN oAtdneeu

8.3.4. - Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06,
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 formalmente assinada pelo profissional da área contábil,
devidamente habilitado; b) certidão simplificada omitida pela junta comercial da seda do
licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida
declaração ou certidão simplificada impedirá a participação do licitante no presente certame.

OK OK OK OK

SITUAÇAO •» IN IN HA IN

IN = INABILITADA BA = HABILITADO N/A = NÃO SE APLICA
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SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ:

14.055.950/0001-28:

a) A empresa deixou de atender o item B.3.1./6.7.1. Não atendeu o

referido item, quando deixou de apresentar o seguro garantia solicitado
no instrumento convocatório;

b) A empresa deixou de atender o item 8.3.2./6.7.2. Não atendeu o
referido item, quando a Declaração apresentada não atende o solicitado no
instrumento convocatório, o referido documento não foi acatado pela
Comissão Permanente de Licitação;

c) A empresa deixou de atender o item 8.3.3./6.7.3.

referido item, quando o Acervo Técnico apresentado
solicitado no Edital, no tocante a Cobertura Metálica.

Desta forma a mesma é considerada INABILITADA.

Não

não

atendeu

atende

o

o

2' Eroresa; SANTA CECÍLIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:
^26.979.660/0001-50:

a) A empresa deixou de atender o item 8.3.1./6.7.1. Não atendeu o
referido item, quando deixou de apresentar o seguro garantia solicitado
no instrumento convocatório;

b) A empresa deixou de atender o item 8.3.2./6.7.2. Não atendeu o
referido item, quando a Declaração apresentada não atende o solicitado no
instrumento convocatório, o referido documento não foi acatado pela
Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista que o mesmo deveria
estar assinado pelo responsável técnico e não pelo sócio administrador da
empresa;

o

o

c) A empresa deixou de atender o item 8.3.3./6.7.3. Não atendeu
referido item, quando o Acervo Técnico apresentado não atende
solicitado no Edital, no tocante a Cobertura Metálica.

'^"besta forma a mesma é considerada INABILITADA.

3* Empresa: CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ:
29.711.343/0001-46:

a) A empresa acima identificada atendeu as normativas do Instrumento

convocatório, portanto considerada HABILITADA.

Houve apontamento por parte de um licitante no tocante ao Acervo apresentado
conforme consta em ATA, a análise dessa peça processual foi analisada juntamente
com o técnico do setor de engenharia da Prefeitura e foi comprovada que o acervo
apresentado atende o solicitado no Edital, no tocante a cobertura metálica.

4» Empresa: CONSTRUTORA R & R LTDA - CNPJ: 17.149.023/0001-65:

a) A empresa deixou de atender o item 8.3.3./6.7.3. Não atendeu o
referido item, quando o Acervo Técnico apresentado não atende o
solicitado no Edital, no tocante a Cobertura Metálica. No acervo
apresentado consta o item com nomenclatura cobertura metálica, no mesmo,
constata-se também que nãq^ existe nenhxim quantitativo executado.
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Desta forma a mesma é considerada INABILITADA.

Por força do principio da vinculação, previsto no caput do art.
41 da Lei n°. 8.666/93 "A Administração não pode descwprxr as normas e
condições do edital ̂ ao qual se acba estritamente vinculada", grifo
nosso. O edital faz lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato.
Este mesmo principio dá origem a outro que lhe é afeto, qual seja, o da
inalterabilidade do instrumento convocatório. Nesse sentido, dispõe o
Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO- DOCUMENTAÇÃO
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 escorreita pela ausência de cumprimento do requisito
editalicio. Sãbb-sb qto o gaocEPiMBWTo licitmório ê BBSspauPM» veio phimcípio da

vmcoiAC&o M bdital; esta bxioêncir é EXPHBsaa »o ãrt. 41 de l£i ̂  8.666/93. Tel
ERTiaO VEDA k ADMUUSTREÇÃO o DBSCTMPRlMgMtO DES MOBMES COMTIDES m EDIEEL. SendO

assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido
(fl. 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. Aceitar documentação para suprir determinado requisito,
que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento
de outros, o que feriria o principio da igualdade entre os
licitantes. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1178657/MG, Rei.
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:

1° Empresa; G S C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP = INABILITADA.

2' Empresa; SANTA CECÍLIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA = INABILITADA.

3« Empresa: CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI = HABILITADA.

4° Enqpresa; CONSTRUTORA R & R LTDA = INABILITADA.

Para melhor fundamentar as Decisões ora tomadas pela Comissão
Permanente de Licitação, no tocante a analise do Acervo Técnico
apresentado pelos Licitantes foi solicitado o auxilio ao Técnico do Setor
de Engenharia Civil do Município, o Senhor^laucio Rabelo Bandeira.



Na análise da documentação, foram observados os
feitos na ATA e levados em consideração quando foi o caso.
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apontamentos

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, 17 de Outubro de 2019.

LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA

Presidente da CPL

MARIA DO SOCORRO ANDRÉ DE SOUSA

Membro da CPL

Úx.A'Èm.
JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA

Membro da CPL

GU^CIO RABELO BANDEIRA
Responsável Técnico


