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ATA DE ANÁLISE & JULGAMENTO 

 
PROCESSO Nº 00279.11.07.611.2020 ATA DA 
SESSÃO INTERNA DO JULGAMENTO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA ANÁLISE E 
RESULTADO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 007/2020. TENDO COMO OBJETO A DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
E QUADRA DE SUCUPIÓ DE ABRANTES, NO 
DISTRITO DE ABRANTES, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI – BAHIA. 
 

 
Parecer do Julgamento:  
 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho do ano de 2020, às 09h30min em sala reservada da 

COMPEL, o Sr. Presidente e Membros da Comissão de Licitação, conforme Decreto 7313/2020, 

composta pelos Srs. Antônio Sérgio Moura de Sousa, Erasmo Antônio Rodrigues Santos, Manoel Luiz 

Rodrigues, Ana Carolina Iglesias e Jussara Souza de Oliveira, respectivamente Presidente  e 

Comissão, com a finalidade de analisar e julgar os documentos apresentados no Envelope nº 01 de 

habilitação das empresas abaixo relacionadas: 

 
001 – HAYEK CONSTRUTORA LTDA 
002 – CONSTRUMOREIRA LTDA 
003 – CONSTRUTORA KAZZA EIRELI 
004 – MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI 
005 – BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES  
006– DFG CONSTRUÇÕES LTDA 
007 – INTEGRA PROJETOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA  
008 – AS ENGENHARIA LTDA 
009 – CONSTRUKERUV CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI 
010 – KRS CONSTRUTORA EIRELI  
011 – GRADUS CONSTRUTORA LTDA  
012 – NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 
013 – M2L CONSTRUÇÕES LTDA 
014 – MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI  
 
 
Parecer/ Resultado da Analise 
 
 
Ao dar abertura aos trabalhos, a Comissão julgadora passa a analisar e julgar os documentos de 
habilitação das licitantes relacionadas abaixo, que não atenderam de forma satisfatória ao exigido no 
Edital de convocação: 

 
1.1  A empresa CONSTRUKERUV CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI: 

- Apresentou Termo de Compromisso sem  reconhecimento  de firma do sócio da empresa, 
além de não está com data anterior a data de abertura dos envelopes, conforme solicitado no 
item 7.1.5 alínea “b.4” do Edital. 
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- Não apresentou registro profissional do Técnico de Segurança do Trabalho, no Ministério do 
Trabalho e emprego, conforme solicitado na “NOTA” do Item 7.1.5 do Edital. 
- Não apresentou Declaração autorizando a indicação dos nomes de seus profissionais que 
fazem parte da equipe técnica, conforme solicitado no item 7.1.5 alínea “d”, do Edital.  
- Não apresentou Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos 
profissionais apresentados para cumprimento da exigência da alínea “b” deste subitem, 
providenciará a contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular 
execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do 
serviço no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, conforme solicitado no item 7.1.5  
alínea “e”, do Edital de convocação. 
- 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 solicitado no item 7.1.5 alínea “g”, do Edital de convocação. 
 
 

1.2 A empresa INTEGRA PROJETOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA: 
- Não apresentou comprovação de vínculo com o Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
indicado como responsavel técnico, com firma reconhecida das partes, conforme solicitado 
no item 7.1.5 alínea “b.3”, do edital. 
- Não apresentou relação explicita e declaração formal, sob penas cabíveis, de que dispõem 
de equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos, conforme solicitado no 
item 7.1.5 alínea “d” do Edital. 
-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 solicitado no item 7.1.5 alínea "g" do Edital. 
- Apresentou no Balanço Patrimonial e nas Demonstrações Contábeis do item 7.1.6.1 da 
Qualificação Econômico-Financeira,  o Grau de Endividamento superior 0,50, portanto não  
atendeu o sub-item “A.6” do edital de convocação.. 
 
 

1.3 A empresa M2L CONSTRUÇÕES LTDA, 
- Não apresentou registro profissional do Técnico de Segurança do Trabalho, no Ministério do 
Trabalho e emprego, conforme solicitado na “NOTA” do Item 7.1.5 do Edital. 
- 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 solicitado no item 7.1.5 alínea "g" do Edital. 
 

 
1.4 A empresa  KRS CONSTRUTORA EIRELI  

- Não apresentou a Relação da Equipe Técnica, conforme exigido no item 7.1.5, alínea "d" do 
Edital de convocação. 
- Não apresentou declaração composição do quadro conforme exigido no item 7.1.5, alínea 
"e" do Edital de convocação. 
- Não apresentou declaração de utilização de materiais de origem mineral conforme exigido 
no item 7.1.5, alínea "g" do Edital de convocação. 

 
 

1.5 A empresa NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 
- Não apresentou atestados para comprovação de capacidade técnica operacional que 
atendesse ao exigido no item 7.1.5, alínea "c.1" do Edital de convocação. 
- Não apresentou atestados para comprovação de capacidade técnica profissional que 
atendesse ao exigido no item 7.1.5, alínea "c.2" do Edital de convocação. 
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Tendo ainda, após análise criteriosa dos documentos apresentados (Envelope 01 – Habilitação) pelas 

empresas: AS ENGENHARIA LTDA; CONSTRUMOREIRA LTDA; DFG CONSTRUÇÕES LTDA; 

GRADUS CONSTRUTORA LTDA;CONSTRUTORA KAZZA EIRELI; MADRE MAIS 

EMPREENDIMENTOS EIRELI, HAYEK CONSTRUTORA LTDA; BMV CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES e MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI atenderam de forma satisfatória ao exigido no 

Edital de convocação. 

 
 

Este é o parecer da Comissão Julgadora (Presidente e Membros da Comissão). Nada mais havendo a 

tratar, esta sessão foi encerrada e para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 

achada conforme, vai assinada por mim. __________________que digitei, pelo Presidente  e demais 

membros da Comissão de Licitação. 

 
 
 
 
 

Camaçari-Ba, 27 de Julho de 2020. 
 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 
 

Antônio Sérgio Moura  
de Sousa 

Presidente em 
exercício 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 

Manoel Luiz 
Rodrigues  

Apoio 

 
Karine Fonseca 

Nascimento 
Apoio 

 
 
 
 

Ana Carolina 
Iglesias 
Apoio 

Jussara Souza 
de Oliveira 

Apoio 

 


