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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
ATA DE ANÁLISE e JULGAMENTO  DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA 

LICITANTE C M   CONSTRUTORA “EIRELLI 
 - PREGÃO PRESENCIAL n°123/2018 

 
1.1.1.1.1.1.1.1  

 
OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 

Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa para locação e operação de máquinas e 
equipamentos de conservação rodoviária, no município de Camaçari (BA 

 
 

EMPRESA:C M   CONSTRUTORA “EIRELLI”      HABILITADA 
 

DOCUMENTAÇÃODE  HABILITAÇÃO Cumpriuou   não cumpriu 

Habilitação Jurídica 
9.2.1. Habilitação Jurídica 
 
g)Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
a)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores. 

 
c)Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

 
 
Sim cumpriu - atendeu 

9.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista  
 
a)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 

União,   mediante  apresentação  de  certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU),  por  
elas  administrados,  inclusive  aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  nos  termos  da 
Portaria  Conjunta  nº  1.751,  de  02/10/2014. 

 
b)  Prova de regularidade com as fazendas municipal e estadual da sede da licitante. 
 
c)  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF. 
 
d)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade 
de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua emissão, de acordo com a Legislação 
federal “Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011”. 

 

 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
 
 
 
 
Estadual - Sim cumpriu  
Municipal - Sim cumpriu  
Sim cumpriu (CRF) – 

atendeu 
 
CNDT - Sim cumpriu  

9.2.3 Qualificação Técnica 
 
a. Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de 

Administração da Bahia – CRA-BA, da região da sede da Licitante; 
 
b. No caso de registro/inscrição em outra jurisdição, o comprovante de registro/inscrição 

na entidade profissional competente deverá ser visado e assinado pelo conselho de classe 

 
 
Empresa – sim - cumpriu  
Responsável Técnico – sim 
cumpriu 
Sim cumpriu 
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do Estado da Bahia; 
 
c.  A licitante deverá apresentar declaração de que o administrador indicado como 

responsável técnico, que possua os atestados em referência, será o responsável pela 
execução e acompanhamento dos serviços, com informação do respectivo nome, CPF e 
número do registro na entidade profissional competente. Esta declaração deverá ser 
assinada em conjunto pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico 
apresentado, sendo suas firmas reconhecidas em cartório; 

 
d. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, 

fato este que inabilitará todas as envolvidas; 
 
e. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da 

proposta, pelo menos 01 (um) Administrador, devidamente reconhecido pela entidade 
profissional competente, para atuar como responsável técnico de suas respectivas áreas, 
numa das formas a seguir: 

•••• Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
•••• CONTRATO social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
•••• CONTRATO de Prestação de Serviços, com data de assinatura anterior a data de 

abertura das propostas com firma reconhecida 

f. Apresentação de atestado de capacidade: 
 
f.1 Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em 

nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
acompanhado da respectiva Certidão de Registro de Comprovação de Aptidão – RCA; 

 
f.2 Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em 

nome do(s) profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, devidamente registrado na 
entidade profissional competente, acompanhado da respectiva Certidão de Registro de 
Comprovação de Aptidão – RCA; 

f.3 O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da 
emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e 
cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades 
desenvolvidas e período da contratação; 

f.4 Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o Responsável Técnico, 
desde que venha indicado o nome de ambos do documento; 

f.5 Não serão aceitos atestados por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente 
ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou 
diretores da Concorrente; 

g. Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que 
dispõem de equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom 
estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços. A relação da equipe 
técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, acompanhada de 
declaração individual, com firma reconhecida, autorizando a indicação de seus nomes, 
com data posterior a publicação do edital; 

 
 
Cumpriu.- atendeu de 
forma satisfatória.  

 
 
 
 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
 
 
Cumpriu - apresentou 
 
 
 
 
 
 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
 
 
 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 

 
Sim cumpriu – atendeu 
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9.2.4. Qualificação Econômico-Financeira 
 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

 

 

 

b) Capital Social ou Patrimônio Liquido no mínimo de 5% (cinco por cento), sobre o 
valor global estimado do certame, comprovado através do Balanço Patrimonial, devendo 
a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da 
lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

 
9.2.5. Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente 

identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal (Modelo no Anexo VII deste edital). 

 

9.2.6. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-
se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 
9.2.7. A regularidade dos documentos exigidos no subitem 9.2.2 será confirmada a 

autenticidade por meio de consulta “on-line”. 
 
9.2.8. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em 

cópia autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos 
originais, para conferência e autenticação. 

 
9.2.9. Os documentos referentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação 

Econômico-Financeira poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral 
da Prefeitura Municipal de Camaçari (CADFOR), desde que apresentado dentro do 
prazo de validade, sendo necessário que os mesmos encontrem-se listados no CRC, caso 
contrário, o licitante fica obrigado a apresentá-los. 

 
9.2.10. Se a licitante estiver participando da licitação com a documentação de habilitação da 

filial, deverá apresentar os documentos relativos à prova de regularidade com a Fazenda 
Federal, com a Seguridade Social e Certidão de Falência ou Concordata da sede da 
licitante. 

 

 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
 
 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
Sim cumpriu - atendeu 
 
 
 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
 
 
 
Sim cumpriu – atendeu 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Parecer Final e Conclusivo; 

 

Quanto ao questionamento apresentado pela empresa CONSTRUTORA EVER LTDA em relação as datas das 

certidões (regularidade Fiscal) informada no CRC n° 12028/2018 da empresa CM CONSTRUTORA LTDA, 

verificamos junto a área competente que ocorreu um erro/ou falha do sistema  (lançamento das datas 

emissão/certidão) fato que foi devidamente corrigido com os documentos acostado ao processo.  

 

 

Outro fato registrado pela licitante CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA que tem relação com 

habilitação da empresa CM CONSTRUTORA LTDA referente aos atestados apresentados, situação registrada 

em Ata (Registro na ATA 2 de Reabertura datada de 27/08/18). Assim sendo, à Comissão Julgadora ao analisar 

a documentação verificou que os 04 atestados apresentados pela empresa CM CONSTRUTORA LTDA estão 

todos validados e averbados pelo Conselho de Administração da CRA-BA conforme estabelecido no item 9.2.3 

do Edital n° 123/2018, não tendo como questionar o referido Conselho quanto a veracidade dos documentos ou 

procedimentos adotados. 
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Quanto aos demais registros realizados na ATA de Reabertura datada de 27/08/18 relativo a Desclassificação da 

Proposta ou Inabilitação dos licitantes participantes no certame, deverão ser reformulados e apresentados dentro 

do prazo conforme estabelecido Lei Federal n° 10.520/02: 

 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias 

para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

                                                                                                                                                                                                      

 

Tendo em vista, análise minuciosa e criteriosa, o Pregoeiro e Equipe de Apoio (Comissão Julgadora – Compel), 

declarou e considerou a empresa CM CONSTRUTORA “EIRELLI” como vencedora do certame por atender às 

exigências do edital, sendo, portanto declarada vencedora para este certame. 

 

 

Publique-se: 
 

A partir desta publicação no Portal de Compras do Município e DOE, abre-se o prazo recursal para os possíveis 

interessados que queira interpor recurso no prazo legal. 

 

Camaçari, 29 agosto de 2018. 

 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 
 

Manoel Alves 
Carneiro 

Presidente em 
Exercício/ 

Apoio 

Antônio Sergio 
Moura de Sousa 

Pregoeiro 
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Machado Oliveira 

Apoio 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 

WadnaCheile 
Melo Aragão 

Apoio 

Steline 
Dias Silva 

Apoio 
 

 
 
 


