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RESULTADO  JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

(Processo Administrativo n° 23291.001184/2020-54)

 

No uso de suas atribuições a comissão especial de licitação portaria n° 108/2020, constituída pelos servidores efetivo
Anderson Franciel de Castro, Alane Silva Pacheco, Joel Nogueira Gonçalves e Joellington Santos Sandes, sob
presidência do primeiro, reuniu-se para julgar os documentos de habilitação apresentados pelos licitantes na sessão
pública realizada no dia 18/12/2020 referente a Tomada de Preços 01/2020 que tem como objeto a contratação de
empresa de engenharia para a construção do almoxarifado do IFBA Campus Eunápolis.

Da analise dos documentos a comissão, no uso das suas atribuições, definiu o seguinte:

 

EMPRESAS HABILITADAS

DINAMICUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (14.136.614/0001-00)
FERNANDES & ALMEIDA CONSTRUTORA LTDA (26.443.692/0001-36)
RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (17.464.285/0001-14)
SILVA E BEZERRA CONSTRUTORA EIRELI (37.078.777/0001-89)

EMPRESAS INABILITADAS

KFAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (38.597.169/0001-43)

1. Não Cumprimento dos subitens 7.9.3 por não apresentar atestados de capacidade válidos que
comprove sua aptidão técnico-operacional.

- O atestado de capacidade técnica constante na pág. 77 do documento SEI (1708968) apresenta data
de inicio do serviço 17/02/2020 e término 13/03/2020 sendo, portanto anterior à data de constituição da
empresa 02/09/2020 pag. 42 documento SEI (1708968).

- O atestado de capacidade técnica constante na pag. 73 do documento SEI (1708968) não possui
validade no âmbito deste certame, uma vez que  tenha sido emitido por Pessoa Física,  enquanto o Edital
exige que os atestados sejam emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.
 



22/12/2020 :: SEI / IFBA - 1710460 - RESULTADO ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2061489&infra_sistema=100000100… 2/2

MJR CONSTRUTORA LTDA ME (07.168.423/0001-64)

1. Não cumprimento do subitem 7.8.2 do edital ao apresentar balanço patrimonial do exercício 2018.
Pag. 71 a 86 do documento (1708733)

2. Não cumprimento do subitem 7.9.2 do edital ao apresentar Certificado de Registro e Quitação
vencido desde 30/09/2020 não foi identificada pela comissão, meios para a emissão de tal certidão de
forma eletrônica e de acesso livre. Pag. 61 do documento (1708733)
 

LAPTEK CONSTRUTORA LTDA ME (10.158.358/0001-09)

1. Não cumprimento do subitem 7.9.2 do edital ao apresentar Certificado de Registro e Quitação
vencido desde 30/09/2020 e não foi identificada pela comissão, meios para a emissão de tal certidão de
forma eletrônica e de acesso livre. Pag . 35 documento (1708974)

2. Não cumprimento do subitem 7.9.3 por não apresentar atestado de capacidade técnica em nome da
empresa licitante. Documento (1708974 )

Quanto à necessidade de apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT em conjunto com o Atestado de
Capacidade Técnica para comprovação de aptidão técnico-operacional, em respeito ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório uma vez que o subitem 7.9.3 do edital não faz tal exigência e com objetivo de não frustrar a
competitividade do certame a não apresentação da CAT não será objeto de inabilitação dos licitantes. Vale salientar
que em sentido análogo, a jurisprudência do TCU também não orienta a exigência de comprovação de aptidão
técnico-operacional devidamente registrada junto ao CREA conforme se pode notar no acordão Acórdão 655/2016
TCU Plenário.

Nada mais havendo a tratar, resta aberto o prazo recursal nos termo do artigo 109 da lei 8666/93.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON FRANCIEL DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 22/12/2020, às 20:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALANE SILVA PACHECO, Membro da Comissão, em
22/12/2020, às 20:45, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 1710460 e o código CRC C4098C39.


