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Atas

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 058/2022
Aos vinte nove de setembro de 2022, às 08h30m, na sala de reuniões na sede
da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO, situada à Praça Coronel Souza
Porto, s/nº, Centro, na cidade de Rio do Antônio-Bahia, reuniram-se a Comissão
Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 123/022, de 03/01/2022 D.O.M.
de 03/01/2022, sob a presidência de Aldalucia Silveira Barbosa, e os demais
membros, Paulo Donizete Santos e Elizabete Soares Paca de Souza. Compareceram
ao certame as empresas: VALVERDE & BRITO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF sob o nº
29.129.792/0001-80, situada a Rua Ranulfo Costa, nº 76 B Bairro São Cristovão Caculé Bahia, representada nesse ato por Wesllei Almeida Brito, inscrito no CPF sob
o nº 058.091.235-38; CONSTRUTORA OLIVEIRA CAETITÉ EIRELI, CNPJ/MF sob o nº
36.507.931/0001-28, situada à Avenida Natal, nº 437, Barro Preto, Caetité/ BA,

representada nesse ato, por Roberto Márcio de Oliveira, inscrita no CPF sob o nº
031.736.055-86, TN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº
16.464.815/0001-61, situada à Rua Florindo Silveira, nº 253 Centro Cidade de Rio do
Antônio Bahia, representada nesse ato por Tiago Souza Santos Neves, inscrito no CPF
sob o n.º 025.740.795-23, CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/MF sob o nº
10.406.992/0001-05, situada à Rua Benedito Nascimento, nº 84 Centro Cidade de
Ibiassucê Bahia, representada nesse ato por Ederson Albert Alves de Azevedo,
inscrito no CPF sob o n.º 013.025.855-50, SV CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF sob o nº
07.408.392/0001-71, situada à Rua Geraldo Azevedo, nº 03 sala 2 Centro AracatuBahia, representada nesse ato por Sávio Lima Teixeira, inscrito no CPF sob o nº
489.443.018-59, EGM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA,

CNPJ/MF sob o nº

07.911.640/0001-00, Travessa Professor Anísio Teixeira, s/nº Centro Caetité-Bahia,
representada por nesse ato por Ernesto Wilson Batista de Souza, CPF nº
564.403.165-91, REZENDE E DIAS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 09.063.098/0001-09,
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situada à Av. Luiz Viana Filho, nº 2.489 Bairro Paralela Cidade de Salvador Bahia,
representada nesse ato por Rowan da Silva Dias inscrito no CPF sob o nº
793.091.275-20, MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/MF sob o nº
22.218.023/0001-00, situado à Avenida Luiz Viana Filho, nº 13.223 Bairro São
Cristovão Cidade de Salvador Bahia, representada nesse ato por Acássio dos Santos
Brito inscrito no CPF sob o n.º 039.886.973-83 MATEUS ALVES MARTINS LTDA,
CNPJ/MF sob o nº 44.572.003/0001-75, situada à Avenida Catarino dos Santos
Pereira, s/nº Centro Cidade de Malhada de Pedras Bahia, representada nesse ato por
Barbara Brito Aguiar Souza Pereira, inscrito no CPF sob o nº 019.136.745-17. Com a
finalidade exclusiva da realização deste processo Licitatório nº 058/2022, Tomada de
Preços nº 005/2022. Cujo objeto deste certame é: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE PAU FERRO, DISTRITO DE IBITIRA, NO
MUNICÍPIO DE RIO DOANTÔNIO/BA, de acordo com as especificações constantes no
anexo I do edital, conforme projeto básico, memorial descritivo e condições
constantes anexas a esse edital. Após o credenciamento, a Presidenta procedeu a
abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação dos participantes.
Em continuação, iniciou-se a conferência da documentação. Verificou-se que a
empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA CAETITÉ EIRELI, foi inabilitada conforme item 17.5
letra “c” do Edital, por apresentar vários atestados do responsável técnico em nome do
Engenheiro Diego Karol Fernandes do Nascimento sem nenhum vinculo da empresa
perante ao CREA e também por não apresentar a GARANTIA DE PROPOSTA exigido no
item 17.4 letra “e”. A Empresa MATEUS ALVES MARTINS LTDA foi inabilitada por não
apresentar a GARANTIA DE PROPOSTA em consonância ao item 17.4 letra “e” e por
apresentar CAT no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) valor esse incompatível com os
custos da execução da obra. A EGM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou a

prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com a validade vencida, no que
diz o item 17.3 letra “C”, de acordo a Lei Complementar nº 123/2006, assegurando a
empresa a apresentar a certidão, regulamentado no prazo de 5(cinco) dias úteis
prorrogáveis por igual período. Observou-se à ausência do representante da
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empresa SV CONSTRUTORA LTDA o Sr. Sávio Lima Teixeira no ambiente da sessão do
certame. Ao final foi repassado aos licitantes presentes para apreciação e rubricas. O
representante da Empresa REZENDE E DIAS LTDA solicitou que constasse em Ata:
“que a empresa SV CONSTRUTORA LTDA não apresentou o comprovante de
pagamento da apólice de seguro garantia” e “não apresentou a declaração do item
17.5 letra d”; a empresa EGM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, não apresentou os
“CNAEs existentes no cartão do CNPJ e não são compatíveis com a execução da obrainstalação e manutenção elétrica” e “não apresentou a declaração do item 17.5 letra
d”; a empresa VALVERDE & BRITO ENGENHARIA LTDA apresentou os “CNAEs
existentes no cartão do CNPJ e não são compatíveis com a execução da obrainstalação e manutenção elétrica e obras de acabamento-CNAE 43.304-90” e “não
apresentou o comprovante de pagamento da apólice de seguro garantia”; Empresa
TN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA “não apresenta alteração contratual
consolidada e deixou de apresentar alteração nº 4”; a empresa CARDOSO
EMPREENDIMENTOS EIRELI, não apresentou o comprovante de pagamento da
apólice de seguro garantia e não apresentou a declaração do item 17.5 letra d; MFB
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI apresentou CNAEs existentes no cartão do
CNPJ que não são compatíveis com a execução da obra-instalação e manutenção
elétrica” e não apresentou o comprovante de pagamento da apólice de seguro
garantia. O representante da Empresa TN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA,
informou que a alteração nº 5 consta a retificação e ratificação do numero das
alterações contratuais. O representante Empresa EGM PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA, alega que não há necessidade de constar o CNAE especifico para a instalação
elétrica, porque não existe tal serviço no objeto licitado, mesmo assim empresa
possui um vasto acervo de edificações com execução e instalações elétrica conforme
pode ser verificada na documentação apresentada; a Empresa CARDOSO
EMPREENDIMENTOS EIRELI, alega que os apontamentos levantados a cerca de sua
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habilitação são improcedentes uma vez que: o recibo do pagamento da apólice não é
parâmetro de apresentação, uma vez que a Empresa detém de prazo para
pagamento do mesmo. Essa discussão já foi amplamente pacificada por diversas
decisões. Sobre a declaração de conhecimento de projeto, vemos mais uma vez uma
alegação infundada uma vez que na página nº 147 da referida habilitação consta o
seguinte texto “que tomou conhecimento de todas as informação características,
complexidade física e tecnológicas e condições do local”. O representante da
empresa MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, alega que não há necessidade
que constar o CNAE especifico para a instalação elétrica, porque não existe tal
serviço no objeto licitado, mesmo assim empresa possui um vasto acervo de
edificações com execução e instalações elétrica conforme pode ser verificada na
documentação apresentada; o representante da empresa VALVERDE & BRITO
ENGENHARIA, alega que não há necessidade de constar o CNAE especifico para a
instalação elétrica, porque não existe tal serviço no objeto licitado, mesmo assim
empresa possui um vasto acervo de edificações com execução e instalações elétrica
conforme pode ser verificada na documentação apresentada; a representante da
empresa MATEUS ALVES MARTINS LTDA, pediu que constasse em ata que “referente
as empresas CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI,

EGM PROJETOS E

CONSTRUÇÕES LTDA, SV CONSTRUTORA LTDA, TN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
e MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, conforme o item 17.4 letra E, a data
das apólices estão posteriores a abertura, com o prazo de 3 dias antes do certame,
enfatizando que o edital no ultimo parágrafo da letra E. Deixa bem claro que neste
caso é válido para todo o tipo de garantia”. O representante da empresa CARDOSO
EMPREENDIMENTOS EIRELI esclarece que apenas a caução em dinheiro deverá ser
executada 3 dias antes data da abertura dos envelopes. Já a parte do item que diz:
“válido para todo tipo de garantia”, refere-se apenas sobre as garantias que deverão
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está no envelope de habilitação. Após a explanação das razões, bem como
justificativas, a Presidente da Comissão deu ciência quanto aos prazos ao art. 109 da
Lei 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, a Presidenta da Comissão deu por
encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata, que lida e achada conforme, vai
assinada pelos presentes.
Rio do Antônio, 29 de setembro de 2022.

____________________________________
Aldalúcia Silveira Barbosa
Presidenta
____________________________________
Paulo Donizete Santos
Membro
____________________________________
Elizabete Soares Paca de Souza
Membro

Representantes das Empresas:

________________________________________
Wesllei Almeida Brito
VALVERDE & BRITO ENGENHARIA LTDA

________________________________________
Roberto Márcio de Oliveira
CONSTRUTORA OLIVEIRA CAETITÉ EIRELI
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________________________________________
Tiago Souza Santos Neves
TN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

________________________________________
Carlos Roberto Pinho Silva
CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI

_________________________________________
Sávio Lima Teixeira
SV CONSTRUTORA LTDA

_________________________________________
Ernesto Wilson Batista de Souza
EGM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

_________________________________________
Rowan da Silva Dias
REZENDE E DIAS LTDA

__________________________________________
Acássio dos Santos Brito
MFB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

_________________________________________
Barbara Brito Aguiar Souza Pereira
MATEUS ALVES MARTINS LTDA
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