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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÀO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO SOBRE A REUNIÃO DE DELIBERAÇÃO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA PELOS LICITANTES PARTICIPANTES NA TOMADA DE PREÇOS 00004/2022

Relatório dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de
atuar nos procedimentos relativos à licitação TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2022,
que objetiva: Contratação de pessoa juridica especializada em serviços de
engenharia pctra prestar serviços na execução de pavimentação de ruas na
ccMnunidade do Baixio - zona rural do município de Riachão/PB.

Licitantes qualificados no presente processo:

I. AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 12.072.392/0001-83;
ANDERSON JÚNIOR LIMA DA SILVA - CNPJ: 40.097.914/0001-37;

3. B S F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.842.086/0001-81;
4. DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 38.374.079/0001-93;

5. EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E C<»dERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ:

07.275.651/0001-33;
6. G S C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.055.950/0001-28;

7. QÍF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 15.364.149/0001-27;
8. J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 26.951.460/0001-99;
9. LA ENGENHARIA E LOCAÇOES EIRELI - CNPJ: 24.621.931/0001-75;
10. M3 CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 22.635.788/0001-45;

II. POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - CNPJ: 08.438.654/0001-03;
12. R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - CNPJ: 29.878.872/0001-39;
13. RENAN RODRIGUES SILVA LTDA - CNPJ: 39.969.439/0001-62;

14. ROQUE CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.892.707/0001-46.

S: Q

Às lOH boras do dia 23/02/2023, reuniu-se a Comissão Permanente de
Licitação, designada pela Portéuria n° 0001/2023-GP de 02/01/2023, composta
pelos servidores: LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA - Presidenta; MARIA EDUARDA

PEREIRA MARQUES - Mentoro; FABIOLA ALVES DE SOUSA - MKnbro, para elaborar o

Relatório final do julgamento da documentação apresentada pelos licitantes
^.articipantes 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:

1. AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 12.072.392/0001-83:
A licitante acima identificada atendeu o instrumento convocatório no tocante ao
que é solicitado para habilitação no referido certame.
Diante do exposto a Caatissâo Permanente de Licitação, por TTnanimírfaWo de seus
membros, considera 'jaMtWMWMÊSj a referida licitémte. XZ>^

2. ANDERSON JÚNIOR LIMA DA SILVA - CNPJ: 40.097.914/0001-37:
A licitante acima identificada deixou de atender o instrumento convocatório nos
itens abaixo:

8.2.5.5 - Quando não apresentou a relação de contratos vigentes. Se a mesma não
tem contratos vigentes deveria apresentar a declaração exigida no item 8.2.5.6
8.2.5.7 - Quando não apresentou a DFL em conformidade com o qu^ é solicitado,
sendo assim a licitante não cumpriu em sua to^lidade o item §^.^5, infringindo
o principio da vinculação ao edital.
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Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação^ por nnanimidade de seus
membros, considera INABILITADA a referida licitante.

3. B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.842.086/0001-81;
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 imanimi de seus
membros, considera a referida licitante.

4. DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPSi 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.

5. EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ:
07.275.651/0001-33:
A licitante acima identificada deixou de atender o instrumento convocatório nos
itens abaixo:

8.2.5.5 - Quando não apresentou a relação de contratos vigentes. Se a mesma não
^m contratos vigentes deveria apresentar a declaração exigida no item 8.2.5.6

2.5.7 - Quando não apresentou a DFL em conformidade com o que é solicitado,
sendo assim a licitante não cumpriu em sua totalidade o item 8.2.5, infringindo
o principio da vinculaçâo ao edital.
8.2.5.13 - Deixou de atender o item quando não apresentou a quitação de pessoa
fisica junto ao órgão de fiscalização profissional, de todos os seus
responsáveis técnicos, bem como os contratos que os vinculam a empresa.
Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade de seus
membros, considera INABILITADA a referida licitante.

6. G S C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.055.950/0001-28: ^
A licitante acima identificada deixou de atender os seguintes itens:
8.2.1 - Quando não apresentou o CRC;
8.2.5 - Quando o balanço apresentado não é válido para o certame, pois, o
apresentado foi o do ano de 2020, e ainda descumpriu os subitens 8.2.5.5,
8.2.5.6 e 8.2.5.7, comprometendo ainda mais o atendimento ao item 8.2.5.
8.3.1/6.8.1 - Quando não apresentou garantia exigida no item.
Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade de seus
membros, considera INABILITADA a referida licitante

' • <a4F CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 15.364.149/0001-27:
A licitante acima identificada deixou de atender os seguintes itens:
8.2.5.7 - Quando não apresentou a DFL em conformidade com o que é solicitado,
sendo assim a licitante não cumpriu em sua totalidade o item 8.2.5, infringindo
o principio da vinculaçâo ao edital, bem como em determinado momento apresentou
uma declaração que não possui contratos vigentes, em outro momento apresenta
uma relação de contrato que não está em conformidade com o que é solicitado.
Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade de seus
membros, considera INABILITADA a referida licitante.

8. J R MÜNIZ ENGENHARIA EIRELI - QiPJ: 26.951.460/0001-99: jÇk^
A licitante acima identificada deixou de atender o seguinte item;
8.2.5.7 - Quando não apresentou a DFL em conformidade com o que é solicitado,
sendo assim a licitante não cumpriu em sua totalidade o item 8.2.5, infringindo
o principio da vinculaçâo ao edital.
8.3.1/6.8.1 - Quando não apresentou garantia exigida no item.
Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por une. inidade de seus
membros, considera INABILITADA a referida licitante.

9- LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 24.621.931/0001-75.
A licitante acima identificada deixou de atender o seguinte item
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8.2.5.7 - Quando não apresentou a DFL em conformidade com o que é solicitado,
sendo assim a licitante não cumpriu em sua totalidade o item 8.2.5, infringindo
o principio da vinculação ao edital.
Plante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por «nanimlcfade de seus
membros, considera INABILITADA a referida licitante.

10. M3 CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 22.635.788/0001-45;
A licitante acima identificada deixou de atender o seguinte item:
8.2.5.7 - Quando não apresentou a DFL em conformidade com o que é solicitado,
sendo assim a licitante não cumpriu em sua totalidade o item 8.2.5, infringindo
o principio da vinculação ao edital.
Diante do ejq>osto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade de seus
membros, considera INABILITADA a referida licitante.

11. POLYEPE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - CNPJ: 08.438.654/0001-
03:

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 a referida licitante.

— ■ R g SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - CNPJ: 29.878.872/0001-39:
A licitante acima identificada deixou de atender o seguinte item:
8.2.5.7 - Quando não apresentou a DFL em conformidade com o que é solicitado,
sendo assim a licitante não cumpriu em sua totalidade o item 8.2.5, infringindo
o principio da vinculação ao edital.
Plante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade de seus
membros, considera INABILITADA a referida licitante.

13. RENAN RODRIGUES SILVA LTDA - CNPJ: 39.969.439/0001-62:

A licitante acima identificada atendeu o instrumento convocatório no tocante ao

que é solicitado para habilitação no referido certame.

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

14. ROQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.892.707/0001-46:

A licitante acima identificada deixou de atender o seguinte item:
8.2.5.7 - Quando não apresentou a DFL em conformidade com o que é solicitado,
sendo assim a licitante não cumpriu em sua totalidade o item 8.2.5, infringindo

^ principio da vinculação ao edital.
8.3.1/6.8.1 - Quando não apresentou garantia exigida no item.
Diante do exposto a Comissão Permanente de Licitação, por nnanimiHa/ia cáe 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 descumprir 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 instri^ento co|iVocatório.
Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. Pr\^ÍPIO 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
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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
QOE o PROCEDIMEiraO LICITATÓRIO É RESgOARDADO PELO PRINCÍPIO DA
vihcoÜaç&o m edisal; esta exk^cia é eepressa m art. 41 da h.
8.666/93. Tal artigo veda k Administração o desccmprimento das noimas

CONTIDAS TO EDITAL. Seudo 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.

O principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio
da legalidade e da objetividade das determinações habilitatòrias. 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.

este modo, as cláusulas editalicias atrelam tanto á 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:

EMPRESA HABILITi^DAS:
1. AGRESTE CONSTRUTORA E CC»lÉRCIO LTDA - CNPJ: 12,072.392/0001-83;
2. B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA - CNPJ; 29.842.086/0001-81;
3. DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 38.374.079/0001-93;
4. POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - CNPJ: 08.438.654/0001-03;
5. RENAN RODRIGUES SILVA LTDA - CNPJ: 39.969.439/0001-62.

EMPRESA INABILITADAS:
1.ANDERSON JÚNIOR LIMA DA SILVA - CNPJ: 40.097.914/0001-37;
2. EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.275.651/0001-33;
3.G S C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.055.950/0001-28;
4.GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 15.364.149/000^-27;
5. J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 26.951.460/0001-99;
6. LA ENGENHARIA E LOCAÇOES EIRELI - CNPJ: 24.621.931/0001-75;
7.M3 CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 22.635.788/0001-45;
8.R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - CNPJ: 29.878.872/0001-
9. ROQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.892.707/0001-46,
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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.

Riachâo - PB, 23 de fevereiro de 2023.

QoA/Âfeqnrvfe' dL. ^OnÓX^ ^hqoyLcu v
LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA MARIA EDUABDA PEREIRA MARQUETS

Presidente da CPL

FABÍOLA ALVES DE SOUSA

Membro da CPL

ro da CPL

íLAUC:^ RABELO BANDEIRA
Responsável Técnico


