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RELATÓRIO  
 
 
PROCESSO N.º 01828.11.07.611.2019   TP 003/2020 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de terraplanagem e drenagem na 
comunidade Buri Satuba, no Município de Camaçari –BA.  

 
 
 

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO  
 

Segue análise dos documentos das Qualificações Técnicas, Jurídica e Econômica das empresas 
participantes: 
 

 
1. Parecer/ Resultado da Analise 
 

 
1.1. Quanto as Proposta de Preços das licitantes: CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; LN 

CONSTRUTORA LTDA; MAINAN ENGENHARIA LTDA; RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE 
LTDA e TERPLAC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, atenderam de forma satisfatória ao 
exigido no Edital de convocação, estando assim HABILITADAS. 
 

 
1.2. Quanto as Proposta de Preços das licitantes relacionadas abaixo, não atenderam de forma satisfatória 

ao exigido no Edital de convocação, estando desta forma INABILITADAS. 
 

1.3. A empresa CM CONSTRUTORA EIRELI, Não apresentou comprovação da capacidade técnico-
profissional de pelo menos 01 (um) atestado em nome do profissional indicado para atuar como 
responsável técnico, ou mesmo por algum responsável técnico constante na Certidão de Registro 
e Quitação Pessoa Jurídica expedida pelo CREA-BA, para o serviço de Drenagem, conforme item 
7.1.5, alínea “b.2”, do Edital de convocação. 
 

1.4. A empresa AS ENGENHARIA LTDA, Não apresentou comprovação da capacidade técnico-
operacional e técnico-profissionalem pelo menos 01 (um) atestado,referente a execução do serviço 
de DRENAGEM, conforme solicitado no item 7.1.5, alínea b.1 e b.2 do Edital de convocação. 
Apresentou declaração conforme solicitado no item 7.1.5, alínea h do Edital de Convocação,  
sem assinatura do seu responsável técnico indicado para este certame , ou mesmo por algum 
responsável técnico constante na Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica expedida pelo 
CREA-BA. 
 

1.5. A empresa JVM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, Não apresentou comprovação de 
capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, fornecido por 
pessoa jurídica dedireito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com o objeto da licitação, conforme solicitado no item 7.1.5, alínea b.1 do Edital de convocação. 
O atestado apresentado encontra-se em nome de pessoa jurídica parecida, porém com CNPJ 
totalmente diferente da licitante em questão. Assim conclui-se que o atestado apresentado, não 
pertence a licitante, e não comprova a sua capacidade técnico-operacional exigida. 
 

1.6. A empresa G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, Não atendeu o item 7.1.6 da Qualificação Econômica 
Financeira, colocando a formula de Solvência Geral, conforme exigido no item 7.1.6, alínea “b”, do 
Edital de convocação. 
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1.7. A empresa NTW ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS LTDA, Não atendeu o item 7.1.6 da 
Qualificação Econômica Financeira, colocando a formula de Solvência Geral, conforme exigido no 
item 7.1.6, alínea “b”, do Edital de convocação. 
 

1.8. Quanto as Proposta de Preços das licitantes relacionadas abaixo, deverão atender as diligências 
solicitadas, efetuando as correções necessárias, conforme exigido no Edital de convocação. Sendo 
cumpridas as diligencias, as mesmas serão consideradas também HABILITADAS por terem cumprido 
todas as demais regras do edital. 
 

1.9. A empresa JMPN CONSTRUTORA EIRELI, Não apresentou, declaração formal, firmada por seu 
representante legal, que os materiais a serem empregados nos itens da planilha orçamentária de 
origem de extração mineral serão adquiridos junto a jazidas ou usinas que possuam licença 
ambiental, emitida pelo órgão competente, conforme exigido no item 7.1.5, alínea “i”, do Edital de 
convocação. 
 

1.10. A empresa ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, Não apresentou, Declaração sob as penas 
cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais apresentados para cumprimento das 
exigências deste subitem, providenciará a contratação de profissionais em quantidade suficiente para a 
regular execução dos serviços, de acordo com alegislação em vigor e cumprimento da execução do 
serviço no prazo estabelecido pela contratante, conforme exigido no item 7.1.5, alínea “g”, do Edital 
de convocação. 
 
Não apresentou declaração formal, firmada por seu representante legal, que os materiais a serem 
empregados nos itens daplanilha orçamentária de origem de extração mineral serão adquiridos 
junto a jazidas ou usinas que possuam licença ambiental, emitida peloórgão competente, 
conforme exigido no item 7.1.5, alínea “i”, do Edital de convocação. 
 
 

1.11. A empresa GRADUS CONSTRUTORA LTDA, Não apresentou, declaração formal, firmada por seu 
representante legal, que os materiais a serem empregados nos itens da planilha orçamentária de 
origem de extração mineral serão adquiridos junto a jazidas ou usinas que possuam licença 
ambiental, emitida pelo órgão competente, conforme exigido no item 7.1.5, alínea “i”, do Edital de 
convocação. 
 
 

 
 
 
 
 

Camaçari-Ba, 09 de Março de 2020. 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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