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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
CC»4ISSÃ0 PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REIATÓRIO SOBRE A REUNIÃO DE DELIBERAÇÃO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA PELOS LICITANTES PARTICIPANTES NA TCMADA DE PREÇOS 00002/2022

Relatório dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de
atuar nos procedimentos relativos à licitação TOMADA DE PREÇOS N** 00002/2022,
que objetiva: Contratação de Pessoa Jttridica especialigada em serviços de
engenharia civil, paura prestar serviços na execução da Construção da Creche
Padrão Tipo A Integra Paraiba, em conformidade com o Instrumento de Convênio n°
0179/2022, firmado entre a Prefeitura Mxinicipal de Riachão/PB e o Governo do

Jstado da Paraiba, através da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e
acnologia - SEECT/PB, a ser construida na comunidade do Seixos, zona rural do

mtinicipio de Riachão/PB.

Licitantes qualificados no presente processo:

1. ALLN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.427.158/0001-90;
2. COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.084.396/0001-77;
3. DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 38.374.079/0001-93;
4. DIAS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 17.421.938/0001-88;
5. EKS CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31;
6. ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 05.881.170/0001-46;
7. FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 13,570.141/0001-91;
8. FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 42.667.200/0001-42;
9. a4F CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 15.364.149/0001-27;
10. GR CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.450.426/0001-01;
11. J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 26.951.460/0001-99;
12. LA ENGENHARIA E LOCAÇOES EIRELI - CNPJ: 24.621.931/0001-75;
13. MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - CNPJ: 35.809.121/0001-63;
14. PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.949.329/0001-00;

SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 14.031.903/0001-44;
^S. SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.287.720/0001-82.

ÀS lOH boras do dia 14/07/2022, reuniu-se a Comissão Permanente de
Licitação, designada pela Portaria n" 0001/2022-GP de 03/01/2022, ccmg)08ta pelos
servidores: ODIRLANE DA SILVA LIMA. - Presidenta; MARIA EDUARDA PEREIRA MARQUES -
Maiibro; MARIA DO SOCORRO ANDRÉ DE SOUSA - Membro, para elaborar o relatório
final do julgamento da 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 validadas, a Comissão
Permanente de Licitação, a unanimidade de seus membros passa a expor a seguinte
ANÁLISE:

1. ALLN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.427.158/0001-90;

■j
A licitante acima identificada deixou de atender de forma integral
8.2.7, quando apresentou cópia de Certidão de Débito Municipal sem
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autenticação, ferindo desta forma o item mencionado assim como o item
8.4, tendo em vista que a referida certidão não pode ser consultada
por meio da internet.

Deixou de atender o item 8.2.5.8 - letra "c", quando o Balanço
Patrimonial em está em conformidade com o que é solicitado no referido
item.

Deixou de apresentar a Declaração exigida no Item 8.2.5.7, bem como a
exigida no 8.2.5.6 tendo em vista que a mesma não apresentou a relação

dos compromissos assumidos conforme solicitado no item 8.2.5.5.
Deixou de atender o item 8.3.1, quando o Certificado de Seguro
Garantia apresentado não está válido, pois, após consulta no portal da
emitente e no portal da SUSEP, encontra-se como cancelado.
Diante do exposto a Canissâo Permanente de Licitação^ por unanimidade

de seus membros, considera INABILITADA a referida licitante.

2. COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 09.084.396/0001-77;

A  licitante acima identificada deixou de atender o instrumento

convocatório no tocante ao que é solicitado para habilitação, pois,
não apresentou corretamente a relação dos contratos e outros

compromissos com obras e ou serviços solicitados no ÍTEM 8.2.5.5 e por
conseqüência o resultado da DFL que é solicitada no ÍTEM 8.2.5.7, não
está correta exigidas no EDITAL, visto que a Empresa não informou a
obra em vigência, até a data desta licitação, da Construção de Uma
Unidade Básica de Saúde, no Município de Baia da Traição, Tomada de
Preço 0004/2018, CONTRATO 00182/2018 no valor de R$422.938,73,
conforme contratos assinados, em anexo, entre a Empresa e a Prefeitura
de Baia da Traição, informações obtidas via consulta junto ao Tribunal
de Contas do Estado da Paraíba, cujo o relatório de consulta segue
anexo.

Diante do es^osto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade
de seus membros, considera INABILITADA a referida licitante.

3. DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI

CNPJ: 38.374.079/0001-93:

A licitante acima identificada atendeu o instrumento convocatório no

tocante ao que é solicitado para habilitação no referido certame.
Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade
de seus membros, considera HABILITADA a referida licitante.

4. DIAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ; 17.421.938/0001-88;

A licitante acima identificada deixou de atender o item 8.2.5.8 -

letra "c", quando o Balanço Patrimonial em está em conformidade com o
que é solicitado no referido item.

Deixou de apresentar a Declaração exigida no Item 8.2.5.7, bem como a
exigida no 8.2.5.6 tendo em vista que a mesma não apresentou a relação
dos compromissos assumidos conforme solicitado no item 8.2.5.5.
Deixou de atender o item 8.2.12, quando a Certidão de Falência e
Concordata apresentada está vencida, ferindo o referido item.
Diante do esçposto a Comissão Permanente de Licitação, por unan-im-fHaHa
de seus membros, considera INABILITADA a j;eferida licitante.
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5. EKS CONSTRÜCOES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 02.750.635/0001-31;

A licitante acima identificada deixou de atender o item 8.3.1, quando
o Certificado de Seguro Garantia apresentado nâo está válido, pois,
após consulta no portal da emitente e no portal da SUSEP, encontra-se

como cancelado.

Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade

de seus membros, considera INABILITADA a referida licitante.

6. ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ; 05.881.170/0001-46;

A  licitante acima identificada deixou de atender o item 8.2.5.7,

quando o valor apresentado na DFL (Patrimônio Liquido) não corresponde
com o extraído do Balanço Patrimonial, tornando assim uma informação

falsa e comprometendo sua participação no referido certame.
Diante do esqposto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade

^ de seus membros, considera INABILITADA a referida licitante.

7. FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ; 13.570.141/0001-91;

A licitante acima identificada deixou de atender o o instrumento

convocatório no tocante ao que é solicitado para habilitação, pois,
não apresentou corretamente a relação dos contratos e outros

compromissos com obras e ou serviços solicitados no ÍTEM 8.2.5.5 e por
conseqüência o resultado da DFL que é solicitada no ÍTEM 8.2.5.7,
visto que a Empresa não informou Corretamente o valor da obra que
seria R$ 635.417,80, da TP 0007/2021 , CONTRATO 00053/2019 , Referente
a Construção do Campo de futebol, no distrito de Logradouro, município
de Cacimba de Dentro, conforme consulta junto ao Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba, cujo o relatório de consulta segue anexo.
Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade
de seus meaibros, considera INABILITADA a referida licitante.

d. FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ; 42.667.200/0001-42;

A licitante acima identificada deixou de atender o item 8.2.5.7,
quando não apresentou a Declaração exigida no referido item, também
não apresentou os respectivos Termos de Abertura e Encerramento do
livro diário que originou o Balanço apresentado, comprometendo desta
forma o Item 8.2.5.

Deixou de apresentar a Declaração exigida no 8.2.5.6 tendo em vista
que a mesma não apresentou a relação dos compromissos assumidos
conforme solicitado no item 8.2.5.5.

Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por imun-imífiaHia
de seus membros, considera INABILITADA a referida licitante.

9. Q4F CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ; 15.364.149/0001-27;

A licitante acima identificada atendeu o instrumento convocatório no

tocante ao que é solicitado para habilitação nq-referido certame.

d
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Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação^ por unanimidade
de seus membros^ considera HABILITADA a referida licitante.

10. GR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 27.450.426/0001-01:

A licitante acima identificada deixou de atender todos os itens que

exige Declarações, pois, as declarações apresentadas estão

direcionadas para outra Tomada de Preço.
Deixou de apresentar a Declaração exigida no Item 8.2.5.7, bem como a
exigida no 8.2.5.6 tendo em vista que a mesma não apresentou a relação
dos compromissos assumidos conforme solicitado no item 8.2.5.5.

Deixou de apresentar todas as certidões fiscais exigidas no
instrumento convocatório.

Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade
de seus membros, considera INABILITAPA a referida licitante.

11. J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI

^ CNPJ: 26.951.460/0001-99;

A  licitante acima identificada deixou de apresentar a Declaração

exigida no Item 8.2.5.7, bem como a exigida no 8.2.5.6 tendo em vista
que a mesma não apresentou a relação dos compromissos assumidos
conforme solicitado no item 8.2.5.5.

Deixou de atender o item 8.3.1, quando não apresentou nenhum documento
relacionado ao que é exigido no referido item.
Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade
de seus membros, considera INABILITADA a referida licitante.

12. LA ENGENHARIA E LOCAÇOES EIRELI
CNPJ: 24.621.931/0001-75:

A  licitante acima deixou de atender o item 8.3.1, quando não
apresentou comprovação de garantia exigida no referido item, também o
documento referente a DFL e a relação dos contratos está sem
assinatura, desta torna o documento inválido.

Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade

de seus membros, considera INABILITADA a referida liciteuate.

13. MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI

CNPJ: 35.809.121/0001-63:

A  licitante acima identificada apresentou uma Declaração que não
atende o que é solicitado no item 8.2.5.5, deixou de atender também o
item 8.2.5.7 quando não apresentou a DFL, desta maneira compromete
todo o item 8.2.5.

Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por vuianimidade
de seus membros, considera INABILITADA a referida licitante.

14. PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ: 20.949.329/0001-00:

A licitante acima identificada deixou ®e atender o item 8.2.1. quando
deixou de apresentar o Certificado de Cadastro, conforme é exigido
pelo Edital e pela legislação vigente.
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Diante do &^osto a Caaalssão Permanente de Licitação, por unanimidade
de seus membros, considera INABILITADA a referida licitante.

15. SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ; 14.031.903/0001-44;

A licitante acima identificada deixou de atender o item 8.2.12, quando

a Certidão de Falência e Concordata apresentada está vencida, ferindo
o referido item.

Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade

de seus membros, considera INABILITADA a referida licitante.

16. SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ; 17.287.720/0001-82:

A  licitante acima identificada apresentou uma Declaração que não

atende o que é solicitado no item 8.2.5.5, deixou de atender também o
item 8.2.5.7 quando não apresentou a DFL, desta maneira compromete

todo o item 8.2.5.

Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade
de seus membros, considera INABILITADA a referida licitante.

Para melhor fundamentar as Decisões ora tomadas pela Comissão Permanente
de Licitação, no tocante a análise do Acervo Técnico apresentado pelos

Licitantes foi realizado com o auxilio do Técnico do Setor de Engenharia
Civil do Município, o Senhor Gláucio Rabelo Bandeira.

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

Por força do principio da vinculação, previsto no caput do art. 41 da Lei
n"^. 8.666/93 ^'A Administração não pode descxxaprir as normas e condições
do edital, ao qual se acha 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, dijspyõe o

('^'^perior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCüLaçAO AO
EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇAO TÉCNICA NAO 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. Sabe-se que o pROCEPiMEirao licitatòrio é resguabdado pelo primcípio da

VINCULAÇÃO M EDITAL; ESTA EEISÊHCIA É EXPRESSA ̂  ART. 41 DA LEI N. 8.666/93. TAL
ARTIGO VEDA À ADMINISTRAÇÃO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS CONTIDAS NO EDITAL. 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 f^e pedido de
renovação de registro - que não a requerida, não suprsu^exigência do
edital. 3. Aceitar documentação para suprir determfiSao requisito.
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que não foi a solicitada, é privilegiar ura concorrente era 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 era
21/09/2010, DJe 08/10/2010)" Grifamos.

O principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do

principio da legalidade e da objetividade das determinações
habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das
normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo
principio da competitividade.

Quando se falar em vinculação ao instrumento convocatório, há uma regra
de obrigatoriedade para que a autoridade não omita regras e condições
impostas para a participação e execução do contrato, o Edital do referido
certame atende plenamente a legislação vigente, tendo em vista que não

ocorreu nenhum questionamento e/ou pedido de impugnaçâo.

Deste modo, as cláusulas editalicias atrelam tanto à Administração, que
í!«w\stará 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:

EMPRESA HABILITADAS:

1.DEA CONSTRÜCOES E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 38.374.079/0001-93;
2.GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ; 15.364.149/0001-27;

EMPRESA INABILITADAS:

1. FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 13.570.141/0001-91;
2. COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.084.396/0001-77;
3. ALLN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.427.158/0001-90;
4. DIAS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 17.421.938/0001-88;
5. EKS CONSTRÜCOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31;
6. ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 05.881.170/0001-46;

FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 42.667.200/0001-42;

GR CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.450.426/0001-01;
9. J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 26.951.460/0001-99;
10. LA ENGENHARIA E LOCAÇOES EIRELI - CNPJ: 24.621.931/0001-75;
11. MSM CONSTRÜCOES E REFORMAS EIRELI - CNPJ: 35.809.121/0001-63;
12. PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.949.329/0001-00;
13. SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 14.031.903/0001-44;
14. SILVA E LEITE CONSTRÜCOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.287.720/0001-82.

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, 14 de julho de 2022

(SljQy JiYYhQ.
ODIRLANE DA SILVA LIMA MARIA EDUARDA PEREIRA MARQUES

Presidente da CPL Membro dá^PL

MARIA DO SOCORRO AMC^ DE SOUSOUSA 6LAUC 'O RABECO BANDEIRA
Membro da CPL Re;í >onsávgl Técnico


