
ESTADO DA BAHIA         folha 001 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

 
CONCORRÊNCIA  Nº 002/2017 

 

ATA DE JULGAMENTO (interna) SOBRE A DOCUMENTAÇÃO  DE   
 

HABILITAÇÃO  DE  TODAS  AS  EMPRESAS PARTICIPANTES  DA 1ª. SESSÃO 
 

 

1ª Data Inicial:     29 de setembro de 2017 
Tendo em vista questionamentos e alterações / inclusões de novas 

plantas e planilhas de forma completa. 
 

 

2ª Data Reprogramada: dia 16 de outubro de 2017    Horário: 09.00 horas 
 

 

Objeto.  contratação de empresa de engenharia para a execução de obra de CONSTRUÇÃO DO 

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, no município de Camaçari – Bahia, conforme 
Projeto, Especificações e Planilhas anexas, fazendo parte integrante do Edital 

 
 

O Municipio de Camaçari, através da Comissão Central Permanente de Licitação – 

Compel, com base nos fatos e questionamentos narrados na 1ª  ATA de abertura do dia 
16/10/2017, cuja finalidade neste momento, é a Análise, Julgamento e Emissão de Parecer 
conclusivo sobre cada empresa participante, assim detalhada: 

 

 

 
Empresa Questionadora: Metro  Engenharia  e  Consultoria  Ltda 

Foi questionado que a empresa Construções e Serviços W J C Ltda – E P P apresentou o documento 
Carteira de Trabalho Profissional do eng. Sóstenes, em copia simples sem a devida autenticação e, 
deixou de registrar o contrato de prestação de serviços, conforme item .6.2.4 aliena “b-3” do edital, 

pede portanto sua inabilitação no certame 
 

EMPRESA EM ANÁLISE: Construções e Serviços W J C Ltda – E P P 
 
JULGAMENTO: 

Com base nos questionamentos acima mencionados, a Comissão Central Permanente de Licitação, 
ao analisar detalhadamente a Documentação de Habilitação, detectou que realmente a empresa em 
questão, apesar de ter apresentado cópias da Carteira Profissional do Sr. Sóstenes Paranhos 
Ribeiro Leite Junior, o fez em “cópia simples” e, devido a empresa não ter sido credenciada; não foi 
possível a conferência com os possíveis originais, devido o descredenciamento da empresa; portanto, 
alegações com fundamento;  quanto ao contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa 
e seu responsável técnico, verificamos que realmente o documento “contrato” não foi registrado como 

exigido no Edital; verificamos ainda, que o Eng. Civil – Sr. Sóstenes Paranhos  Ribeiro Junior – 
constante no Atestado de Visita, não consta na ficha de indicação feita pela empresa, como 
responsável técnico.  

Qualificação Técnica: ...................................Não apresentou Atestado de Capacidade Técnico 
Operacional, condizente com o objeto lcitiado. 

 

Parecer conclusivo Diante dos fatos acima narrados, a Comissão de Licitação, deu procedência aos 

questionamentos e, portanto, decide e julga a empresa Construções e Serviços 

W J C Ltda – E P P, como INABILITADA  no  certame. 

 
 
 



Empresa Questionadora: Metro  Engenharia  e  Consultoria  Ltda 
Que a empresa Ribeiro Silva Construções e Serviços Ltda – EPP por apresentar sua 
garantia de proposta em desacordo com o exigido 6.2.6 do edital, que pede validade de 
60 (sessenta) dias, além do prazo final da validade da proposta, tornando-se uma fiança 
de 120 (cento e vinte) dias; pede a Comissão para averiguar.  

 

EMPRESA EM ANÁLISE  Ribeiro Silva Construções e Serviços Ltda – EPP 
 

JULGAMENTO: 
Antes da análise dos fatos acima mencionados, a Compel ao analisar a Documentação de Habilitação 

da referida empresa, detectou que a Certidão de Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 

encontra-se com data de validade “expirada em 18/04/2017”. 
 

A Comissão Central Permanente de Licitação – Compel, ao tomar conhecimento dos 
questionamentos e argumentos acima narrados, fez  a devida análise na referida Apólice / fiança e o 
texto expresso na exigência do Edital, concluindo que realmente, o prazo de 90 (noventa) dias, 

mencionado e citado na  referida Apólice / Carta Fiança, não atende ao exigido no subitem 6.2.6 do 

Edital, portanto, questionamentos foram acatados e considerados procedentes; diante dos fatos, 

decide e considera a empresa Ribeiro Silva Construções e Serviços Ltda – EPP, como inabilitada 
no certame. 
 

Habilitação Juridica........................................apresentou de forma completa 

Habilitação Fiscal.........................................          “           “      “             “      , com ressalvas  para  a 

Certidão de Tributos Federais e a Divida Ativa da União. 

Habilitação Econômica-Financeira................apresentou balanço na forma exigida e; garantia de 
participação, com ressalvas para o prazo de validade. 

Certidão de Falência e Concordata foi apresentada com do prazo de validade, bem como, ter 

apresentado também a Certidão Regularidade do F G T S em pleno vigor. 

Qualificação Técnica: ...................................Apresentou todos os documentos / certidões / Atestados 
e a regularidade perante o CREA (Pessoa Juridica e 
Pessoa Física); aparelhamento/ equipamentos; 
Indicações de seu corpo técnico / responsável técnico, 
na forma exigida.  

Parecer conclusivo Diante dos fatos acima narrados, a Comissão de Licitação, deu procedência aos 

questionamentos e, portanto, decide e julga a empresa Ribeiro Silva 

Construções e Serviços Ltda – EPP, como INABILITADA  no  certame. 

 
 
 
 

Empresa Questionadora: Metro  Engenharia  e  Consultoria  Ltda 
Fora questionado que a empresa Nordeste Engenharia Ltda não apresentou o recibo de 
garantia de participação, conforme subitem 6.2.6 na forma exigido no edital, pede 
portanto, sua inabilitação. 

 

 

EMPRESA EM ANÁLISE: Nordeste Engenharia Ltda 
 
JULGAMENTO: 

 

A Comissão Central Permanente de Licitação – Compel, ao tormar conhecimento dos 
questionamentos e argumentos acima narrados, fez a devida análise na documentação de habilitação, 
apesar da empresa não ter apresentado o Recibo de entrega da Garantia de participação,  
salientamos que com base no subitem 6.2.6 – A Garantia de Participação – poderá ser......., tradução: 
poderá não significa obrigatório, ou seja, facultativo. E por último, tomando-se como base o exigido e 
mencionado nas alíneas  (b) e (b-1) do subitem 6.2.6, a referida empresa apesar de não apresentar na 
forma solicitada, apresentou a Garantia de Participação no envelope de habilitação, portanto, cumpriu 

o exigido, e julgados improcedentes  os  questionamentos. 
Tendo analisado a documentação de habilitação no todo, julgamos e decidimos  que: 

Habilitação Juridica........................................apresentou de forma completa 

Habilitação Fiscal.........................................          “           “      “             “       

Habilitação Econômica-Financeira................apresentou balanço na forma exigida e; garantia de 
participação. 

Certidão de Falência e Concordata foi apresentada com do prazo de validade, bem como, ter 

apresentado também a Certidão Regularidade do F G T S em pleno vigor. 



Qualificação Técnica: ...................................Apresentou todos os documentos / certidões / Atestados 
e a regularidade perante o CREA (Pessoa Juridica e 
Pessoa Física); aparelhamento/ equipamentos; 
Indicações de seu corpo técnico / responsável técnico, 
na forma exigida.  

Parecer conclusivo:após análise etapa por etapa, a empresa foi julgada e considerada 

HABILITADA a participar das próximas fases do certame. 
 
 
 
 
 

Empresa Questionadora: Metro  Engenharia  e  Consultoria  Ltda 
Fora questionado que a empresa CRYSBALL CONSTRUÇOES EIRELLI ME não apresentou o 
recibo de garantia de participação, conforme subitem 6.2.6 na forma exigido no edital, 

pede sua inabilitação. 
 

EMPRESA EM ANÁLISE: CRYSBALL  CONSTRUÇOES EIRELLI ME 
JULGAMENTO: 

A Comissão Central Central Permanente de Licitação – Compel, ao tomar conhecimento dos 
questionamentos e argumentos acima narrados, fez a devida análise na documentação de habilitação, 
apesar da empresa não ter apresentado o Recibo de entrega da Garantia de participação,  
salientamos que com base no subitem 6.2.6 – A Garantia de Participação – poderá ser......, tradução: 
poderá não significa obrigatório, ou seja, é facultativo. E por último, tomando-se como base o exigido e 
mencionado nas alíneas  (b) e (b-1) do subitem 6.2.6, a referida empresa apesar de não apresentar na 
forma solicitada, apresentou a Garantia de Participação no envelope de habilitação; no entanto, a sua  
garantia de participação, a data de emissão 29/10/2017, está com data posterior a abertura do 
certame 16/10/2017, portanto não válida para o certame. Diante destes fatos, decidimos e julgamos 

procedentes os vossos  questionamentos. 
Tendo analisado a documentação de habilitação no todo, julgamos e decidimos  que: 

Habilitação Juridica........................................apresentou de forma completa 

Habilitação Fiscal.........................................          “           “      “             “       

Habilitação Econômica-Financeira................apresentou balanço na forma exigida e, com ressalvas 
para validade da garantia de participação. 

Qualificação Técnica: ...................................Os atestados de capacidade operacional estão limitados 
a execução de serviços de reforma e ampliação. 

 Os atestados de capacidade técnica não são 
compatíveis com o objeto licitado.  

Parecer  conclusivo: após análise etapa por etapa, a empresa CRYSBALL CONSTRUÇOES EIRELLI ME 

foi julgada e considerada INABILITADA  no  certame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa Questionadora: Metro  Engenharia  e  Consultoria  Ltda 
Questiona que a empresa Engemais – Construção e Locação de Máquinas Eirelli  
apresentou sua garantia de participação em desacordo com o exigido 6.2.6 do edital, que 
pede validade de 60 (sessenta) dias, além do prazo final da validade da proposta, pede a 
Comissão de Licitação, averiguar. 

 

EMPRESA EM ANÁLISE : Engemais – Construção e Locação de Máquinas Eirelli 
 
JULGAMENTO: 

 

A Comissão Central Permanente de Licitação – Compel, ao tomar conhecimento dos 
questionamentos e argumentos acima narrados, fez  a devida análise na referida Apólice / fiança e o 
texto expresso na exigência do Edital, diz: mínimo de 60 (sessenta) dias, portanto, o prazo estipulado 

na Apólice/Carta Fiança de 90 (noventa) dias, não atende ao exigido, portanto, questionamentos 

foram acatados e julgados procedentes, diante dos fatos, a Comissão Permanente de Licitação, 
julgou a empresa INABILITADA no certame.  
Tendo analisado a documentação de habilitação no todo, analisamos e julgamos que: 
 



Habilitação Juridica........................................apresentou de forma completa 

Habilitação Fiscal.........................................          “           “      “             “       

Habilitação Econômica-Financeira................apresentou balanço na forma exigida. com ressalvas 
para o prazo de validade da garantia de participação. 

Qualificação Técnica: ...................................foram analisados os Atestados técnicos, acompanhados 
das CATs emitidas; regularidade perante o CREA 
(Pessoa Juridica e Pessoa Física); aparelhamento/ 
equipamentos; Indicações de seu corpo técnico / 
responsável técnico, na forma exigida no Edital. 

Parecer conclusivo:após análise etapa por etapa, a empresa foi julgada e considerada INABILITADA 

a participar das próximas fases do certame. 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa Questionadora: Metro  Engenharia  e  Consultoria  Ltda 
Fora questionado que a empresa Osolev  Construtora Ltda apresentou o Atestado de Visita técnica 
em nome do Sr. Luiz Henrique Santos Cardoso – pois o mesmo não faz parte do corpo técnico da 
empresa, como responsável técnico, pede portanto sua inabilitação no certame 

 

EMPRESA EM ANÁLISE: Osolev  Construtora Ltda,  
 

 

JULGAMENTO: 

 

A Comissão Central Permanente de Licitação, ao analisar detalhadamente e minuciosamente a 
Documentação de Habilitação, torna público sua análise e o julgamento, assim descrito: 

Habilitação Juridica........................................apresentou de forma completa 

Habilitação Fiscal.........................................          “           “      “             “       

Habilitação Econômica-Financeira................apresentou balanço na forma exigida e; garantia de 
participação. 

E a Certidão de Falência e Concordata foi apresentada com do prazo de validade, bem como, ter 

apresentado também a Certidão Regularidade do F G T S em pleno vigor, e outros anexos e demais 
Declarações exigidas. 

Qualificação Técnica: ...................................foram analisados os Atestados técnicos, acompanhados 
das CATs emitidas; regularidade perante o CREA 
(Pessoa Juridica e Pessoa Física); aparelhamento/ 
equipamentos; Indicações de seu corpo técnico / 
responsável técnico, na forma exigida no Edital. 

Do Atestado de Visita - verificamos que Sr. Luiz Henrique Cardoso – constante e citado no 

Atestado de Visita, e não consta na ficha de indicação feita pela empresa, 

pois, lá contém o nome do responsável técnico – Sr. Hugo dos Santos 

Veloso. Portanto, diante dos fatos acima narrados, a Comissão de 
Licitação, deu procedência aos questionamentos e, decide e julga a 

empresa Osolev Construtora Ltda,  como  INABILITADA  no  certame. 
 

 

Parecer  conclusivo: após análise etapa por etapa, a empresa Osolev  Construtora Ltda foi 

julgada e considerada INABILITADA a participar das próximas fases do certame. 
 
 
 



Empresa Questionadora Ribeiro  Silva  Construções  e  Serviços  Ltda  –  E P P 
Fora questionado em ATA que a empresa apresentou garantia de participação com prazo de vigência 

inicial, posterior a data de abertura do certame, período 29/10/2017 a 06/01/2018, pede a inabilitação 
da referida empresa 

 

EMPRESA EM ANÁLISE: CRYSBALL CONSTRUÇOES EIRELLI ME, 

JULGAMENTO: 
A Comissão Central Permanente de Licitação – Compel, ao tomar conhecimento dos 
questionamentos e argumentos acima narrados, fez a devida análise na documentação e, detectamos 
que a sua garantia de participação, possui data de emissão 29/10/2017, que está com data posterior a 
abertura do certame 16/10/2017, portanto não válida para o certame. Diante destes fatos, decidimos e 

julgamos procedentes os vossos  questionamentos. 
Tendo analisado a documentação de habilitação no todo, analisamos e julgamos que: 

Habilitação Juridica........................................apresentou de forma completa 

Habilitação Fiscal.........................................          “           “      “             “       

Habilitação Econômica-Financeira................apresentou balanço na forma exigida e; com ressalvas 
para o prazo da garantia de participação. 

Qualificação Técnica: ...................................Os atestados de capacidade operacional estão limitados 
a execução de serviços de reforma e ampliação. 

 Os atestados de capacidade técnica não são 
compatíveis com o objeto licitado.  

Parecer  conclusivo: após análise etapa por etapa, a empresa CRYSBALL CONSTRUÇOES EIRELLI ME 

foi julgada e considerada INABILITADA  no  certame. 
 
 
 
 

Empresa Questionadora Ribeiro  Silva  Construções  e  Serviços  Ltda  –  E P P 
Foi questionado que a empresa Nordeste Engenharia Ltda apresentou o capital social na certidão do 
CREA em desacordo com Capital social apresentado no contrato social, deixando a certidão do CREA 
sem validade, devido a esta divergência, pede portanto sua inabilitação 
 

EMPRESA EM ANÁLISE: Nordeste Engenharia Ltda  
 

JULGAMENTO: 
A Comissão Central Permanente de Licitação – Compel, ao tomar conhecimento dos 
questionamentos e argumentos acima narrados, fez  a devida análise na documentação de habilitação 
da empresa em questão; e para tanto, ao consultar o C R C  emitido pelo Municipio (Cadfor), 
verificamos que este Cadastro possui as ultimas alterações contratuais em seus arquivos e, para fins 
de comprovação, anexamos cópias que seu Capital social de R$ 2.700.000,00 – está constante no 
CRC  emitido pelo Municipio, na cópia do contrato social (anexado / apensado  como prova), e 
também na Certidão do CREA; portanto, questionamentos foram analisados, julgados e considerados 

improcedentes. 
Tendo analisado a documentação de habilitação no todo, analisamos e julgamos que: 

Habilitação Juridica........................................apresentou de forma completa 

Habilitação Fiscal.........................................          “           “      “             “       

Habilitação Econômica-Financeira................apresentou balanço na forma exigida e; garantia de 
participação. 

E a Certidão de Falência e Concordata foi apresentada com do prazo de validade, bem como, ter 

apresentado também a Certidão Regularidade do F G T S em pleno vigor, e outros anexos e demais 
Declarações exigidas. 

Qualificação Técnica: ...................................Apresentou todos os documentos / certidões / Atestados 
e a regularidade perante o CREA (Pessoa Juridica e 
Pessoa Física); aparelhamento/ equipamentos; 
Indicações de seu corpo técnico / responsável técnico, 
na forma exigida.  

Parecer conclusivo: após análise etapa por etapa, a empresa foi julgada e considerada 

HABILITADA a participar das próximas fases do certame. 
 
 
 
 



Empresa Questionadora Ribeiro  Silva  Construções  e  Serviços  Ltda  –  E P P 
Questionaram que a empresa Engemais – Construção e Locação de Máquinas Eirelli 
apesar de ter apresentado a Garantia de Participação, o prazo de validade ali expresso 
é inferior ao prazo previsto em Edital, pede sua inabilitação no certame;  

 

EMPRESA EM ANÁLISE: Engemais – Construção e Locação de Máquinas Eirelli,  
 
JULGAMENTO: 

A Comissão Central Permanente de Licitação – Compel, ao tomar conhecimento dos 
questionamentos e argumentos acima narrados, fez  a devida análise na referida Apólice / fiança e o 
texto expresso na exigência do Edital, diz: mínimo de 60 (sessenta) dias, portanto, o prazo estipulado 

na Apólice/Carta Fiança de 90 (noventa) dias, não atende ao exigido, portanto, questionamentos 

foram acatados e julgados procedentes, diante dos fatos, a Comissão Permanente de Licitação, 
julgou a empresa INABILITADA no certame 

Tendo analisado a documentação de habilitação no todo, analisamos e julgamos que: 
Habilitação Juridica........................................apresentou de forma completa 

Habilitação Fiscal.........................................          “           “      “             “       

Habilitação Econômica-Financeira................apresentou balanço na forma exigida e; com ressalvas 
para a validade da garantia de participação. 

Qualificação Técnica: ...................................foram analisados os Atestados técnicos, acompanhados 
das CATs emitidas; regularidade perante o CREA 
(Pessoa Juridica e Pessoa Física); aparelhamento/ 
equipamentos; Indicações de seu corpo técnico / 
responsável técnico, na forma exigida no Edital 

 

Parecer conclusivo: após análise etapa por etapa, a empresa Engemais – Construção e Locação 

de Máquinas Eirelli foi julgada e considerada INABILITADA no certame. 

 

 

 

 
 

Empresa Questionadora Ribeiro  Silva  Construções  e  Serviços  Ltda  –  E P P 
Foi questionado que a empresa apresentou o capital social na certidão do CREA em 
desacordo com Capital social apresentado no contrato social, deixando a certidão do 
CREA sem validade, devido a esta divergência, além de apresentar documentos em 

xerox sem a devida autenticação, pede portanto, sua inabilitação no certame 
 

EMPRESA EM ANÁLISE: Construções e Serviços W J C Ltda – E P P  
 

 

JULGAMENTO: 
 

Com base nos questionamentos acima mencionados, a Comissão Central Permanente de Licitação, 
ao analisar detalhadamente a Documentação de Habilitação, detectou que realmente a empresa em 

questão, apesar de ter apresentado cópias da Carteira Profissional do Sr. Sóstenes Paranhos 

Ribeiro Leite Junior, o fez em “cópia simples” e, devido a empresa não ter sido credenciada; não foi 
possível a conferência com os possíveis originais, devido o descredenciamento da empresa; portanto, 
alegações com fundamento;  quanto ao contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa 
e seu responsável técnico, verificamos que realmente o documento “contrato” não foi  registrado como 
exigido no Edital; 

Qualificação Técnica: ...................................Não apresentou Atestado de Capacidade Técnico 
Operacional, condizente com o objeto licitado  

 

Parecer conclusivo diante dos fatos, a Comissão Permanente de Licitação, deu procedência aos 

questionamentos e, portanto, decide e julga a empresa Construções e 

Serviços W J C Ltda – E P P, como INABILITADA no certame. 
 

 
 
 
 



Dando sequência à análise da Documentação de Habilitação,  salientamos que as 
empresas citadas logo abaixo, apesar de não terem sido questionadas ou mencionadas em 

ATA, a Comissão Permanente de Licitação, fez sua análise, julgando e decidindo: 
 
 

EMPRESA EM ANÁLISE 800 D  Engenharia Ltda – EPP  
 
JULGAMENTO:  

Apesar de nenhuma empresa questionar sobre a empresa, a Comissão Central Permanente de 
Licitação, ao analisar detalhadamente e minuciosamente a Documentação de Habilitação, torna 
público seu julgamento, assim descrito: 

Habilitação Juridica........................................apresentou de forma completa 

Habilitação Fiscal.........................................          “           “      “             “       

Habilitação Econômica-Financeira................apresentou balanço na forma exigida e; garantia de 
participação. 

E a Certidão de Falência e Concordata foi apresentada com do prazo de validade, bem como, ter 

apresentado também a Certidão Regularidade do F G T S em pleno vigor, e outros anexos e demais 
Declarações exigidas. 

Qualificação Técnica: ...................................foram analisados os Atestados técnicos, acompanhados 
das CATs emitidas; regularidade perante o CREA 
(Pessoa Juridica e Pessoa Física); aparelhamento/ 
equipamentos; Indicações de seu corpo técnico / 
responsável técnico, conforme o exigido no Edital. 

 

Parecer  conclusivo: após análise etapa por etapa, a empresa 800 D  Engenharia Ltda – EPP foi 

julgada e considerada HABILITADA a participar das próximas fases do 
certame. 

 
 
 
 
 

EMPRESA EM ANÁLISE  Metro Engenharia e Consultoria Ltda 
 

JULGAMENTO:  

 
Apesar de nenhuma empresa questionar sobre a empresa, a Comissão Central Permanente de 
Licitação, ao analisar detalhadamente e minuciosamente a Documentação de Habilitação, torna 
público seu julgamento, assim descrito: 

Habilitação Juridica........................................apresentou de forma completa 

Habilitação Fiscal.........................................          “           “      “             “       

Habilitação Econômica-Financeira................apresentou balanço na forma exigida e; garantia de 
participação. 

E a Certidão de Falência e Concordata foi apresentada com do prazo de validade, bem como, ter 

apresentado também a Certidão Regularidade do F G T S em pleno vigor, e outros anexos e demais 
Declarações exigidas. 
 

Qualificação Técnica: ...................................foram analisados os Atestados técnicos, acompanhados 
das CATs emitidas; regularidade perante o CREA 
(Pessoa Juridica e Pessoa Física); aparelhamento/ 
equipamentos; Indicações de seu corpo técnico / 
responsável técnico, conforme o exigido no Edital. 

 

Do Atestado de Visita - verificamos que Sr. José Anderson Alves da Silva – constante e citado 

no Atestado de Visita, e não consta na ficha de indicação feita pela 

empresa, pois, lá contém os nomes dos responsáveis técnicos – Sr. 

Heron Guimarães Teixeira e o Sr. Mauro Oliveira Prates. Portanto, 
diante dos fatos acima narrados, a Comissão de Licitação, analisou, 

decidiu e julgou a empresa Metro Engenharia e Consultoria Ltda, como  

INABILITADA  no  certame. 
 
 

Parecer conclusivo após os fatos acima narrados, a Comissão Permanente de Licitação, decide e 

julga a empresa Metro Engenharia e Consultoria Ltda, como INABILITADA no certame. 



 

EMPRESA EM ANÁLISE  Qualy  Engenharia  Ltda 
 

JULGAMENTO: 

 
Apesar de nenhuma empresa questionar sobre a empresa, a Comissão Central Permanente de 
Licitação, ao analisar detalhadamente e minuciosamente a Documentação de Habilitação, torna 
público seu julgamento, assim descrito: 

Habilitação Juridica........................................apresentou de forma completa 

Habilitação Fiscal.........................................          “           “      “             “       

Habilitação Econômica-Financeira................apresentou balanço na forma exigida e; no que tange a 
garantia de participação, a empresa não apresentou a 
referida Garantia, apresentando somente o recibo de 
protocolo da Tesouraria do Municipio; portanto, 
documentação não foi entregue conforme o exigido no 
edital. 

 

E a Certidão de Falência e Concordata foi apresentada com do prazo de validade, bem como, ter 

apresentado também a Certidão Regularidade do F G T S em pleno vigor e outros anexos e demais 
Declarações exigidas. 
 

Qualificação Técnica: ...................................foram analisados os Atestados técnicos, acompanhados 
das CATs emitidas; regularidade perante o CREA 
(Pessoa Juridica e Pessoa Física); aparelhamento/ 
equipamentos; Indicações de seu corpo técnico / 
responsável técnico, conforme o exigido no edital 

 

Do Atestado de Visita Técnica: apesar de ter apresentado, a pessoa física Sr. Eliabe Loula 

Dourado – mencionado no referido atestado, quando na 

realidade, foram indicados os responsáveis técnicos  Sr. Clóvis 

Magalhães Filho e o Sr. Rogério Silva Santos – ambos 
indicados em ficha de responsabilidade técnica. Portanto, não 
atendendo às exigências do Edital. 

Parecer  conclusivo: após análise etapa por etapa, a empresa Qualy Engenharia  Ltda foi julgada 

e considerada INABILITADA no certame. 
 

FASE  FINAL  DO  JULGAMENTO: 
 

EMPRESAS  QUE  FORAM  ANALISADAS  E  JULGADAS  COMO  HABILITADAS: 

001  –  Nordeste  Engenharia  Ltda 
002 - 800D  Engenharia Ltda – EPP 

 
 

EMPRESAS  QUE  FORAM  ANALISADAS  E  JULGADAS  COMO  INABILITADAS: 
 

Qualy Engenharia  Ltda,  Metro Engenharia e Consultoria Ltda, Construções e Serviços W 

J C Ltda – EPP, Ribeiro Silva Construções e Serviços  Ltda  –  EPP,  Osolev Construtora 

Ltda, Engemais – Construção e Locação de Máquinas Eirelli  e  CRYSBALL  CONSTRUÇOES 

EIRELLI ME. 
 
 

Camaçari, 25  de outubro de 2017. 
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