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Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 107/2022
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 002/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E
URBANIZAÇÃO, MELHORIAS NO PAISAGISMO, INCLUINDO CALÇAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS E PASSEIO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BAHIA,
conforme descrito no projeto básico em anexo, compostos de Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro,
Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, indicados no Processo Administrativo 107/2022 que originou o pedido.
REF.: RECURSO ADMINISTRATIVO
RAZÕES: CCX CONSTRUÇÕES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇÕES LTDA - CNPJ 04.495.084/0001-32,
CONTRARRAZÕES: PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 29.795.635/001-04

1 – Relatório.
Trata-se da licitação na modalidade “CONCORRÊNCIA PUBLICA”, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO, MELHORIAS NO
PAISAGISMO, INCLUINDO CALÇAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS E PASSEIO EM
DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BAHIA, conforme descrito no projeto básico em
anexo, compostos de Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e Especificações
Técnicas, indicados no Processo Administrativo nº 107/2022 que originou o pedido.
No dia 05 de julho de 2022 foi iniciada a primeira sessão pública onde participaram do procedimento
licitatório as empresas CCX CONSTRUÇÕES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇÕES LTDA - CNPJ
04.495.084/0001-32, LAPTEK CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 10.158.358/0001-09) e PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 29.795.635/001-04. Os licitantes que estiveram presentes foram informados acerca do
trâmite de julgamento, onde os mesmos após credenciados rubricariam os documentos e em seguida a sessão seria
suspensa pra que os documentos fossem disponibilizados via e-mail a todos os participantes a fim de que os mesmos
tivessem tempo hábil para analisar os documentos e enviar os questionamentos também por e-mail. Cabe ressaltar que
nenhum licitante se manifestou contrário ao trâmite apresentado.
Após finalizada a sessão, os documentos de habilitação foram disponibilizados aos interessados e aberto
prazo para apresentação das contestações.
Decorrido prazo para apresentação das contestações, foram recebidos questionamentos apenas das
empresas CCX CONSTRUÇÕES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇÕES LTDA - CNPJ 04.495.084/0001-32, e
PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 29.795.635/001-04 conforme consta nos autos.
Em seguida, em 14 de julho de 2022 a Comissão se reuniu com a equipe técnica para analisar os
questionamentos e em seguida publicou decisão onde foram declaradas inabilitadas as empresas CCX
CONSTRUÇÕES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇÕES LTDA - CNPJ 04.495.084/0001-32, LAPTEK
CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 10.158.358/0001-09) e habilitada a empresa PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 29.795.635/001-04. Logo em seguida foi aberto prazo para recursos de acordo com o
estabelecido no Edital e na Lei 8666/93.
Decorrido prazo para apresentação das razões, a empresa CCX CONSTRUÇÕES, COMERCIO,
CONSULTORIA E SERVIÇÕES LTDA - CNPJ 04.495.084/0001-32 apresentou suas razões recursais, em seguida a
empresa PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 29.795.635/001-04 apresentou suas
contrarrazões.
O teor do petitório, trata-se do recurso à decisão da comissão licitação de INABILITAÇÃO da empresa CCX
CONSTRUÇÕES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇÕES LTDA - CNPJ nº 04.495.084/0001-32, em virtude de
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descumprimento dos itens 5.1.3 a), 5.1.3 b), 5.1.3 c), 5.1.3 c.3), 5.1.3 d.1), 5.1.4 c) conforme consignado na ata que
fora divulgada.

Este é o relatório.

2- DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Trata-se de Recursos Administrativos interpostos pelas Empresas CCX CONSTRUÇÕES, COMERCIO,
CONSULTORIA E SERVIÇÕES LTDA (CNPJ: 04.495.084/0001-32) e PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 29.795.635/001-04) em face ao julgamento da Comissão Permanente de

Licitações e as alegações das demais licitantes. Os pedidos foram feitos tempestivamente. Em sede de juízo
de admissibilidade, cumprem os recursos com os requisitos legais de:
a) existência de um ato administrativo de cunho decisório a ser combatido;
b) tempestividade;
c) formalidade;
d) fundamentação;
Assim, atenderam aos requisitos legais as licitantes CCX CONSTRUÇÕES, COMERCIO, CONSULTORIA E
SERVIÇÕES LTDA (CNPJ: 04.495.084/0001-32) e PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
(CNPJ: 29.795.635/001-04), razões que fundamentam seu recebimento.
Cabe esclarecer desde já que, em homenagem à vinculação do recurso à intenção anteriormente
apresentada, serão objeto de apreciação, apenas as alegações atinentes aos fundamentos apontados na
intenção recursal.
3 – DOS RECURSOS INTERPOSTOS

Em sede de razões recursais a empresa CCX CONSTRUÇÕES, COMERCIO, CONSULTORIA E
SERVIÇÕES LTDA - CNPJ nº 04.495.084/0001-32 apresentou petição atacando de forma desmedida a decisão
tomada pela Comissão de Licitações, arguindo que o julgamento feito com base no edital, contraria legislação
pertinente e julgados dos Tribunais de Contas arguindo os seguintes pontos:
Quanto a alegação de ter apresentado Certidão do CREA pessoa física e jurídica com vencimento expirado
em 30/06/2022, justificou que o julgamento da comissão está em desacordo com o art. 30, I, da Lei 8.666/93, também
que a Lei e a Jurisprudência já pacificada pelo TCU (Acórdão 3028/2015 – Plenário) permite-se tão somente a
exigência do registro.
Quanto a alegação de ter descumprido o item 5.1.3 b) ou seja, não ter apresentado CAT em nome da nossa
empresa CCX CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, justificou que trata-se de exigência
ilegal da comissão, uma vez que a legislação em vigor veda a exigência de Atestado de Capacidade Técnico
Operacional registrado nos conselhos.
Quanto a alegação de ter descumprido o item 5.1.3 c) ou seja não atendimento aos itens de relevância
exigidos para comprovação de aptidão técnico profissional, justificou que as parcelas de relevância devem representar
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acima de 4% do valor da obra/serviço, e que a empresa CCX mesmo assim, apresentou mais atestados técnicos
relevantes do que o exigido e comprovou a realização de serviços similares conforme documentos de habilitação
apresentados
Quanto a alegação de não ter apresentado a Certidão do CREA do Engenheiro Elétrico Marivaldo Borges
Dormund, justificou que o edital exigiu ilegalmente que a empresa licitante tenha em seu quadro engenheiro eletricista,
que não condiz com o objeto da licitação e fere o princípio da legalidade e proporcionalidade e que tal exigência é
restritiva e ilegal. Por fim alega que a ausência da Certidão de Quitação do Profissional pode ser sanada com a
apresentação da mesma através de diligência conforme permite o Acordão 1211/21.
Quanto a alegação de ter apresentado capital social da empresa de apenas R$ 1.000.000,00 justificou que A
exigência de capital social mínimo aqui exigido no valor de R$ 1.489.435,29 (Um milhão, Quatrocentos e Oitenta e Nove
Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos) como condição para participação de licitação de
forma alguma se coaduna com os preceitos legais, pois, além de tal exigência não ser parâmetro algum para aferição
da boa situação financeira de uma empresa, pois, o capital social de uma empresa nada mais é que o montante
necessário para se constituir e iniciar suas atividades empresariais, enquanto a mesma não gera recursos suficientes
para se sustentar e que fez a complementação por meio de GARANTIA DE PROPOSTA, apólice emitida em
03/07/2022 sob o nº 02-0775-0775217, Proposta nº 3475703, Nº de Registro na Susep:
05436.2022.0002.0775217.000000, no valor de R$: 48.943,53 (Quarenta e oito Mil, Novecentos e Quarenta e Três
Reais e Cinquenta e Três Centavos).
Atacou ainda a decisão de habilitação da empresa PRIME, alegou que a mesma jamais poderia ter sido
habilitada no presente certame, uma vez que “apresenta Atestado de Capacidade Técnica totalmente duvidoso...,
emitido por empresa a qual não possui se quer uma sede, conforme diligência realizada pela nossa empresa, e
conforme pode ser constatado facilmente através do endereço informado no referido atestado, o qual parece ter sido
feito por encomenda, onde por muita coincidência contempla todos os índices de relevância exigidos no presente edital,
o qual para tentar dar “ares de legalidade” ao mesmo emitiu ART sob o Nº 20220114903, registrada em 18/05/2022
informando na mesma ART que o serviço realizado seria na suposta sede da empresa Rua Freire Jeremias, nº 140,
Sala 01, Bairro Novo Prado, Município de Itamarajú–Ba,” requereu a realização de diligência para atestar as
informações trazidas quanto a possível falsificação do atestado.
Em sede de Contrarrazões a empresa PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ:
29.795.635/001-04) corrobora o julgamento proferido pela Comissão de Licitações acerca da inabilitação da empresa
CCX CONSTRUÇÕES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇÕES LTDA - CNPJ nº 04.495.084/0001-32
reafirmando os questionamentos que foram apresentados via e-mail na fase de habilitações e se defendeu acerca da
alegação afirmando que as suposições apresentadas pela razoante são levianas e que o atestado apresentado não é
falso.

3 – Do Mérito e Fundamentação.
Os questionamentos apresentados pelas licitantes são formalmente aptos a provocarem a
manifestação por parte desta comissão de licitação, sobre os pontos aduzidos, uma vez que tempestivos,
conformes aos ditames do Estatuto Geral de Licitações e Contratos e as regras do edital.
As razões apresentadas requerem a revisão da decisão de Habilitação da Empresa CCX CONSTRUÇÕES,

COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇÕES LTDA - CNPJ nº 04.495.084/0001-32 diante das alegações que as
exigências editalicias contrapõem a legislação vigente, bem como requerem a revisão da decisão que habilitou a
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empresa PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 29.795.635/001-04) diante da alegação
que o atestado operacional apresentado pela mesma “parece ser montado”.

Em sede de contrarrazões, a empresa PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ:
29.795.635/001-04) afirma que as decisões da Comissão foram acertadas e não merecem revisão.
Passo a decidir.

A Constituição Pátria, ao disciplinar acerca da Administração Pública, estipula que:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”
Portanto, a Pregoeiro deve observar plenamente os princípios constitucionalmente transcritos no cabeçalho
do art. 37, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como adquirir
bens e serviços mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes.
A Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/1993) adentrou em nosso ordenamento jurídico
com vistas a regulamentar a matéria constitucionalmente prevista.
O caput do art. 3º da referida Lei assim disciplina acerca da destinação da licitação:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.”
O Edital é a norma interna dos certames, passo que, encontra-se vinculada, a administração, ao seu
cumprimento, não cabendo margem para discricionariedade, ou seja, suas disposições não têm caráter
pessoal ao simples entendimento do agente público. A vinculação ao instrumento convocatório, inclusive
encontra-se preceituado como um dos princípios do processamento das licitações, conforme disposto no art.
3º, da Lei Federal 8.666/93, sendo-lhe correlata a aplicação dos princípios do julgamento objetivo, que remete
a decisão da autoridade competente às regras dispostas no Edital, e da isonomia dentre os licitantes.
Toda a argumentação da empresa CCX CONSTRUÇÕES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇÕES LTDA CNPJ nº 04.495.084/0001-32 versa sobre equívoco no julgamento da Comissão acerca da documentação
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apresentada pela mesma, aduzindo que as exigências que a mesma descumpriu são ilegais e por esse
motivo a decisão anterior de desclassificação deve ser revista.
Passa-se a análise pontual dos questionamentos apresentados em sede de recursos.
i-

Quanto a alegação de ter apresentado Certidão do CREA pessoa física e jurídica com vencimento
expirado em 30/06/2022, a recorrente justificou que o julgamento da comissão está em desacordo
com o art. 30, I, da Lei 8.666/93, também que a Lei e a Jurisprudência já pacificada pelo TCU
(Acórdão 3028/2015 – Plenário) que permite somente a exigência do registro.
Acerca do referido ponto, é importante que seja analisado texto do edital no que se refere a exigência em
tela, vejamos:
5.1.3 - Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA nos termos da legislação em vigor,
acompanhada da prova de regularidade da empresa e dos seus responsáveis
técnicos.
Vejamos que o edital não fere o disposto nos acórdãos citados pela recorrente, uma vez que exige que a
comprovação da inscrição se faça por documento hábil e válido no dia da abertura dos documentos de habilitação.
Cabe salientar que a exigência da Certidão de Registro dentro do prazo de validade, se faz tão somente diante das
diversas possibilidades que impedem a emissão da certidão, não somente o adimplemento das obrigações financeiras,
como também pelo risco da suspensão ou perda da inscrição da empresa ou dos responsáveis técnicos.
Vale ressaltar que o edital foi claro ao exigir a comprovação da regularidade e em momento algum a licitante
questionou a legalidade da exigência até ser desclassificada, assim o edital passou a valer como a Lei interna do
presente certame sem alterações.
Logo, com base no Principio da Vinculação ao Edital, não cabe alterar o item em fase posterior a abertura
dos envelopes, uma vez que ao fazê-lo a Comissão estaria cometendo diversos equívocos e prejudicaria os demais
licitantes que se encontram em dias com suas obrigações perante os Conselhos.
Desse modo, decide por manter o julgamento outrora proferido.
ii-

Quanto a alegação de ter descumprido o item 5.1.3 b) ou seja, não ter apresentado CAT em nome da
empresa CCX CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, justificou que
trata-se de exigência ilegal da comissão, uma vez que a legislação em vigor veda a exigência de
Atestado de Capacidade Técnico Operacional registrado nos conselhos.

A leitura ao item 5.1.3 alínea ‘b’ se faz necessária como forma de comprovar que o Edital não exigiu a
apresentação de Atestado de Capacidade Técnico Operacional Registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, vejamos:
b) Comprovação de capacidade técnica operacional e aptidão para o desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
Licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, em nome da empresa licitante, onde contemple os serviços
apresentados na planilha orçamentária com quantidades compatíveis com o objeto licitado.
Desse modo, não necessidade de se reformar decisão outrora tomada.
iii-

Quanto a alegação de ter descumprido o item 5.1.3 c) ou seja não atendimento aos itens de
relevância exigidos para comprovação de aptidão técnico profissional, justificou que as parcelas de
relevância devem representar acima de 4% do valor da obra/serviço, e que a empresa CCX mesmo
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assim, apresentou mais atestados técnicos relevantes do que o exigido e comprovou a realização
de serviços similares conforme documentos de habilitação apresentados.
A decisão da Comissão se deu estritamente conforme o edital de licitação que baseou a exigência da
parcelas de maior relevância técnica em parecer dado pelo setor de engenharia de Secretaria de Obras do município.
Para a escolha das parcelar a equipe técnica do setor de engenharia deste município informou que para foi
levada em consideração as peculiaridades do objeto e visou trazer maior segurança na futura contratação, visto que,
não tem sido poucas as ocorrências em que empresas sem qualquer qualificação técnica firmem contratos com entes
federados e não concluem as obras contratadas.
O objeto da presente licitação não se limita a EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. O
objeto é muito mais amplo, volumoso e visa além deste, serviços de INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO e
MELHORIAS NO PAISAGISMO, o que faz necessária a adoção das medidas de segurança que garantam a
contratação mais adequada possível.
Sendo assim, as parcelas de relevância indicadas não limitam a concorrência na presente licitação, muito
pelo contrário, a sua manutenção e observância garantirá concorrência entre empresa que de fato detenham da
capacidade técnica e operacional suficiente e adequada para execução do futuro contrato, e por essa razão
requeremos a sua manutenção conforme disposto no edital.
Outrossim, ainda que a norma balize a escolha a percentuais, cabe considerar que o objeto é muito amplo, e
o peso financeiro dos itens não anulam o peso técnico na execução dos serviços.
Sendo assim, não cabe reforma da decisão.
iv-

Quanto a alegação de não ter apresentado a Certidão do CREA do Engenheiro Elétrico Marivaldo
Borges Dormund, justificou que o edital exigiu ilegalmente que a empresa licitante tenha em seu
quadro engenheiro eletricista, que não condiz com o objeto da licitação e fere o princípio da
legalidade e proporcionalidade e que tal exigência é restritiva e ilegal. Por fim alega que a ausência
da Certidão de Quitação do Profissional pode ser sanada com a apresentação da mesma através de
diligência conforme permite o Acordão 1211/21.

O julgamento da Comissão se deu estritamente com base no edital de licitação, logo, uma vez que não
houve contestação tempestiva na fase de recursos acerca do ponto argumentado, qualquer decisão contrária ao edital
viria a ferir o princípio da Vinculação ao Edital.
Outrossim, a exigência contida no item 5.1.3 alínea d.1. do edital não é restritiva e é legal considerando a
proporcionalidade com o objeto, que prevê a execução de serviços em instalações elétricas de alta tensão, não sendo
possível a sua fiscalização por profissional diverso do engenheiro eletricista.
Cabe ainda ressaltar que a exigência da equipe técnica está prevista nos parágrafos I e II do Artigo da 30º da
Lei 8666/93, e é discricionário ao setor competente balizar os profissionais de acordo com os serviços contidos na
planilha de execução.
Assim, fica mantida a decisão de desclassificação da recorrente.
v-

Quanto a alegação de ter apresentado capital social da empresa de apenas R$ 1.000.000,00 justificou
que A exigência de capital social mínimo aqui exigido no valor de R$ 1.489.435,29 (Um milhão,
Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)
como condição para participação de licitação de forma alguma se coaduna com os preceitos legais,
pois, além de tal exigência não ser parâmetro algum para aferição da boa situação financeira de
uma empresa, pois, o capital social de uma empresa nada mais é que o montante necessário para
se constituir e iniciar suas atividades empresariais, enquanto a mesma não gera recursos suficientes
para se sustentar e que fez a complementação por meio de GARANTIA DE PROPOSTA, apólice
emitida em 03/07/2022 sob o nº 02-0775-0775217, Proposta nº 3475703, Nº de Registro na Susep:
05436.2022.0002.0775217.000000, no valor de R$: 48.943,53 (Quarenta e oito Mil, Novecentos e
Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos).
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O julgamento da Comissão se deu estritamente com base no edital de licitação, logo, uma vez que não
houve contestação tempestiva na fase de recursos acerca do ponto argumentado, qualquer decisão contrária ao edital
viria a ferir o princípio da Vinculação ao Edital.
Cabe ainda ressaltar que a exigência de Capital Social mínimo ou Patrimônio Líquido se faz presente nos
incisos 2º e 3º do Art. 31º da Lei 8.666/93, in verbis:
§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e
serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de
capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o
do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômicofinanceira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser
ulteriormente celebrado.
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior
não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 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.
Grifos Nossos
Vejamos que a Lei faculta a exigência de Capital ou Patrimônio Líquido mínimos no edital, entretanto limita a
10% o valor máximo a exigido dos licitantes. Logo, não há irregularidade alguma na exigência.
Outrossim, ainda que a licitante apresente garantia de proposta, ainda há descumprimento de regra do edital.
Desse modo, fica mantida a decisão de desclassificação pelo apontamento em questão.
vi-

Atacou ainda a decisão de habilitação da empresa PRIME, alegou que a mesma jamais poderia ter
sido habilitada no presente certame, uma vez que “apresenta Atestado de Capacidade Técnica
totalmente duvidoso..., emitido por empresa a qual não possui se quer uma sede, conforme
diligência realizada pela nossa empresa, e conforme pode ser constatado facilmente através do
endereço informado no referido atestado, o qual parece ter sido feito por encomenda, onde por
muita coincidência contempla todos os índices de relevância exigidos no presente edital, o qual para
tentar dar “ares de legalidade” ao mesmo emitiu ART sob o Nº 20220114903, registrada em
18/05/2022 informando na mesma ART que o serviço realizado seria na suposta sede da empresa
Rua Freire Jeremias, nº 140, Sala 01, Bairro Novo Prado, Município de Itamarajú–Ba,” requereu a
realização de diligência para atestar as informações trazidas quanto a possível falsificação do
atestado.

Em sede de diligência, acostada à presente decisão, foi comprovada a execução dos serviços contidos no
Atestado de Capacidade apresentado pela empresa PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
(CNPJ: 29.795.635/001-04), assim o presente apontamento não condiz com uma motivação na decisão de
desclassificação da licitante.

3 – DECISÃO
Diante dos argumentos ofertados e dos fatos narrados, já analisada e dispostas as condições de
aceitabilidade recursal, Decide esta Comissão, em conhecer das razões recursais apresentadas pela
empresa CCX CONSTRUÇÕES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇÕES LTDA - CNPJ nº
04.495.084/0001-32 e NO MÉRITO, segundo disposto na ata de julgamento manter a inabilitação da empresa
CCX CONSTRUÇÕES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇÕES LTDA - CNPJ nº 04.495.084/0001-32 e LAPTEK
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CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 10.158.358/0001-09) e MANTER A HABILITAÇÃO DA empresa PRIME

SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 29.795.635/001-04), para continuidade dos trâmites
legais da Concorrência Pública nº 002/2022.
Desta forma, nada mais havendo a relatar submetemos à Excelentíssima Senhora Prefeita para apreciação e
decisão, tendo em vista o princípio do duplo grau de jurisdição e conforme preceitua o art. 109, § 4º da Lei
8.666/1993.
Publique-se. Cumpra-se.
Nova Viçosa/BA, 05 de setembro de 2022.

Comissão:
________________________
Cristiano Xavier Gomes
Presidente da COPEL

______________________
Wagner Neves Nunes
Membro da COPEL

____________________________
Alex Nascimento da Silva
Membro da COPEL
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 107/2022
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 002/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E
URBANIZAÇÃO, MELHORIAS NO PAISAGISMO, INCLUINDO CALÇAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS E PASSEIO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BAHIA, de
acordo com as planilhas e anexos que integram o presente edital, compostos de Planilha Orçamentária Básica,
Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, indicados no Processo
Administrativo 107/2022 que originou o pedido.

O Município de Nova Viçosa/BA, através da Prefeita Municipal, decide RATIFICAR, nos termos do artigo 109,
parágrafo 4º, da Lei n°. 8666/93, a decisão a mim submetida, mantendo-a irreformável pelos seus próprios
fundamentos, e julgar IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa CCX CONSTRUÇÕES,
COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇÕES LTDA - CNPJ nº 04.495.084/0001-32 mantendo a
desclassificação da mesma e da empresa LAPTEK CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 10.158.358/0001-09), e
declarar a empresa PRIME SERVIÇOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 29.795.635/001-04)
Habilitada.

Nova Viçosa(BA) 05 de setembro de 2022
LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES
Prefeita Municipal
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CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPES
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 107/2022
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 002/2022.
O Município de Nova Viçosa/BA, por meio do Presidente da Comissão de Licitações, comunica aos
interessados que realizará ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS das empresas
Habilitadas (conforme decisão publicada no dia 06/09/2022). A sessão ocorrerá no dia 13/09/2022 às 09h, na
sala de licitações da Prefeitura de Nova Viçosa(BA) Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos 01, CEP 45920000, Nova Viçosa/BA. Informa ainda que os envelopes de propostas de preços da empresas inabilitadas
encontram-se a disposição dos representantes na sala do Departamento de Licitações.
Informações no endereço: Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos 01, CEP 45920-000, Nova Viçosa/BA,
no horário das 08h as 12h, de segunda a sexta, ou pelo email: licitacao@novavicosa.ba.gov.br.
Nova Viçosa(BA), 06 de setembro de 2022
__________________________________________
Presidente da Comissão de Licitações
Cristiano Xavier Gomes
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