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2ª ATA CONCORRÊNCIA 02/2022 
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA 

TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL 
 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização da Reforma e Ampliação 

do Mercado Municipal de Seabra, nos termos do Convênio CONV 538/2022, 
Processo SEI 03573762022000930467, firmado entre o Município de Seabra e a 
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, incluindo a execução dos 
serviços, fornecimento de materiais e todos os custos diretos e indiretos, taxas, 
impostos e demais encargos decorrentes da execução dos serviços, conforme 
Memorial Descritivo (Termo de Referência), Planilha de Custos Analítica e Sintética 
e Projeto Básico e demais anexos do Edital. 

 
PREÂMBULO 

 
Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (03/11/2022), as 
09:00hs (nove horas), no Setor de Licitações e Compras, a Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, nomeada através da Portaria 19/2022 de 01 de abril de 2022, e 
conforme 1ª Ata (e errata) realizada em 27/09/2022, para a abertura do processo 
licitatório CONCORRÊNCIA Nº 02/2022, do Tipo Menor Preço Global, com Aviso e Edital 
publicado no Diário Oficial do Município – D.O.M., na página eletrônica 
www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial, aviso publicados no Diário Oficial da União, Jornal 
A Tarde (Caderno A8),  e no Diário Oficial do Estado da Bahia (Caderno Município), 
conforme atos dos avisos em anexos, bem como publicado nos demais locais de 
costume,  que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a realização 
da Reforma e Ampliação do Mercado Municipal de Seabra, nos termos do Convênio 
CONV 538/2022, Processo SEI 03573762022000930467, firmado entre o Município de 
Seabra e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, incluindo a 
execução dos serviços, fornecimento de materiais e todos os custos diretos e indiretos, 
taxas, impostos e demais encargos decorrentes da execução dos serviços, conforme 
Memorial Descritivo (Termo de Referência), Planilha de Custos Analítica e Sintética e 
Projeto Básico e demais anexos do Edital, a ser julgada nos termos da Lei da Lei 
8.666/93, Lei 123/06 e demais legislação aplicável., a CPL procedeu a análises dos 
documentos de habilitação das da empresas MFB ENGENHARIA, CNPJ 
22.218.023/0001-00,  CONSTRUTORA ESPIRITO SANTO EIRELI – EPP CNPJ 
05.023.570/0001-10, LOCOMAX TRANSPORTE EIRELI CNPJ 17.420.778/0001-52, 
PROSSSEGUIR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 
07.265.628/0001-68, ALIANÇA VITÓRIA LTDA CNPJ 12.415.084/0001-03, DAM 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – LTDA., CNPJ 07.546.061/0001-06, 
ALFA ENGENHARI CNPJ 36.032.281/0001-01, S. R. CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 
16.396.822/0001-73,, CONSTRUTORA NORDESTE LTDA. CNPJ 02.730.635/0001-70, 
A. F. DA SILVA TERRAPLANAGEM CNPJ 29.549.521/0001-84, CONSTRUTORA E 
SERRALHERIA FENIX LTDA CNPJ 466.454.018/0001-64, CARVALHO ENGENHARIA 
E TRANSPORTES LTDA. CNPJ 21.092.400/0001-44, CARIBE CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ 38.493.385/0001-49, DM CONSTRUÇÕES 
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TRANDPORTES E LIMPEZA EIRELI CNPJ 10.635.663/0001-36, ESTRELA 
CONSTRUTORA LTDA CNPJ 25.298.072/0001-98, INO9VARE ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ 31.327.937/0001-08, PLANTAR PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ 
46.854.415/0001-23, ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA CNPJ 40.500.706/0001-37, 
SANTIAGO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 29.546.633/0001-81, TEKTON 
CONTRUTORA LTDA. CNPJ 05.958.198/0001-34 e, ZARC CONSTRUTORA E 
TRANSPORTES LTDA. CNPJ 24.972.724;0001-65, credenciadas e/ou com 
documentação acolhidas para a participação do certame, conforme registro em ata de 
abertura do certame. Registra-se que em 06/10/2022, foi publicado no Diário Oficial do 
Município, na página eletrônica https://sai.io.org.br/ba/seabra/Site/DiarioOficial, Edição 
4213, a Ata da sessão de abertura, acompanhada com a documentação de habilitação 
dos participantes, concedendo prazo análises e para questionamentos, na forma da Lei.  
 

DA ANÁLISE DAS HABILITAÇÕES 
 

A empesa PROSSSEGUIR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 
07.265.628/0001-68, atendeu aos requisitos de quanto à habilitação jurídica, fiscal e 
complementar, contudo, quanto à qualificação técnica, as CATs apresentadas muitas 
não possuem correlação com o objeto licitado ou não atende em compatibilidade das 
exigências da alínea “b”, item 5.1.2. do Edital. Embora tenha apresentado índices 
contábeis satisfatórios, a empresa não apresentou a DFL, na forma da alínea “i”, e 
ainda, deixou de apresentar Garantia de Proposta, na forma da alínea “j”, 
respectivamente do item 5.1.2 do Edital, portanto INABILITADA. 
 
A empresa ALIANÇA VITÓRIA LTDA CNPJ 12.415.084/0001-03, atendeu aos requisitos 
de quanto à habilitação jurídica, fiscal e complementar, contudo, quanto à qualificação 
técnica, as CATs apresentadas muitas não possuem correlação com o objeto licitado ou 
não atende em compatibilidade das exigências da alínea “b”, item 5.1.2. do Edital, 
portanto INABILITADA. 
 
A empresa DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – LTDA., CNPJ 
07.546.061/0001-06, atendeu aos requisitos de quanto à habilitação jurídica, fiscal e 
complementar, contudo, quanto à qualificação técnica, as CATs apresentadas muitas 
não possuem correlação com o objeto licitado ou não atende em compatibilidade das 
exigências da alínea “b”, item 5.1.2. do Edital. Embora tenha apresentado índices 
contábeis satisfatórios, a empresa não apresentou a DFL, na forma da alínea “i”, e 
ainda, deixou de apresentar Garantia de Proposta, na forma da alínea “j”, 
respectivamente do item 5.1.2 do Edital, portanto INABILITADA. 
 
A empresa ALFA ENGENHARI CNPJ 36.032.281/0001-01, atendeu aos requisitos de 
quanto à habilitação jurídica, fiscal e complementar, contudo, quanto à qualificação 
técnica, as CATs apresentadas muitas não possuem correlação com o objeto licitado ou 
não atende em compatibilidade das exigências da alínea “b”, item 5.1.2. do Edital. 
Embora tenha apresentado índices contábeis satisfatórios, a empresa não apresentou a 
DFL, na forma da alínea “i”, e ainda, deixou de apresentar Garantia de Proposta, na 
forma da alínea “j”, respectivamente do item 5.1.2 do Edital, portanto INABILITADA. 
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A empresa S. R. CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 16.396.822/0001-73, atendeu aos 
requisitos de quanto à habilitação jurídica, fiscal e complementar, contudo, quanto à 
qualificação técnica, CATs apresentadas muitas não possuem correlação com o objeto 
licitado ou não atende em compatibilidade das exigências da alínea “b”, item 5.1.2. do 
Edital. A empresa não apresentou demonstrações dos índices contábeis, bem como não 
apresentou a DFL, na forma da alínea “i”, e ainda. O Patrimônio Líquido (de 
R$305.235,16) e o Capital Social (de R$300.000,00) da Empresa não atendem as 
exigências da alínea “h” do item 5.1.2 do Edital (capital social e/ou patrimônio líquido 
mínimo de R$370.458,73), logo sabidamente não preencher os requisitos exigidos no 
edital, prestando, no caso em tela, prestando falsas declarações quanto ao atendimento 
dos requisitos de habilitação (passível de remessa à Procuradoria Jurídica para ações 
cabíveis), portanto INABILITADA. 
 
A empresa A. F. DA SILVA TERRAPLANAGEM CNPJ 29.549.521/0001-84, atendeu aos 
requisitos de quanto à habilitação jurídica, fiscal e complementar, contudo, quanto à 
qualificação técnica, as CATs apresentadas muitas não possuem correlação com o 
objeto licitado ou não atende em compatibilidade das exigências da alínea “b”, item 
5.1.2. do Edital. Embora tenha apresentado índices contábeis satisfatórios, a empresa 
não apresentou a DFL, na forma da alínea “i”, e ainda, deixou de apresentar Garantia de 
Proposta, na forma da alínea “j”, respectivamente do item 5.1.2 do Edital, portanto 
INABILITADA. 
 
A empresa CONSTRUTORA E SERRALHERIA FENIX LTDA CNPJ 466.454.018/0001-
64, atendeu aos requisitos de quanto à habilitação jurídica, fiscal e complementar, 
contudo, quanto à qualificação técnica, CATs apresentadas muitas não possuem 
correlação com o objeto licitado ou não atende em compatibilidade das exigências da 
alínea “b”, item 5.1.2. do Edital. A empresa não apresentou demonstrações dos índices 
contábeis, bem como não apresentou a DFL, na forma da alínea “i”, e deixou de 
apresentar Garantia de Proposta, na forma da alínea “j”, respectivamente do item 5.1.2 
do Edital, portanto INABILITADA. 
 
A empresa CARIBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ 
38.493.385/0001-49, atendeu aos requisitos de quanto à habilitação jurídica, fiscal e 
complementar, contudo, quanto à qualificação técnica, as CATs apresentadas muitas 
não possuem correlação com o objeto licitado ou não atende em compatibilidade das 
exigências da alínea “b”, item 5.1.2. do Edital. Embora tenha apresentado índices 
contábeis satisfatório, a empresa não apresentou a DFL, na forma da alínea “i”, e ainda, 
deixou de apresentar Garantia de Proposta, na forma da alínea “j”, respectivamente do 
item 5.1.2 do Edital, portanto INABILITADA. 
 
A empresa DM CONSTRUÇÕES TRANDPORTES E LIMPEZA EIRELI CNPJ 
10.635.663/0001-36, atendeu aos requisitos de quanto à habilitação jurídica, fiscal e 
complementar, contudo, quanto à qualificação técnica, as CATs apresentadas muitas 
não possuem correlação com o objeto licitado ou não atende em compatibilidade das 
exigências da alínea “b”, item 5.1.2. do Edital. Embora tenha apresentado índices 
contábeis satisfatório, a empresa não apresentou a DFL, na forma da alínea “i”, do item 
5.1.2 do Edital, portanto INABILITADA. 
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SANTIAGO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 29.546.633/0001-81, atendeu aos 
requisitos de quanto à habilitação jurídica, fiscal e complementar, contudo, quanto à 
qualificação técnica, as CATs apresentadas muitas não possuem correlação com o 
objeto licitado ou não atende em compatibilidade das exigências da alínea “b”, item 
5.1.2. do Edital. Embora tenha apresentado índices contábeis satisfatórios, a empresa 
não apresentou a DFL, na forma da alínea “i”, e ainda, deixou de apresentar Garantia de 
Proposta, na forma da alínea “j”, respectivamente do item 5.1.2 do Edital, portanto 
INABILITADA. 
 
A empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA. CNPJ 24.972.724;0001-
65, atendeu aos requisitos de quanto à habilitação jurídica, fiscal e complementar, 
contudo, quanto à qualificação técnica, as CATs apresentadas muitas não possuem 
correlação com o objeto licitado ou não atende em compatibilidade das exigências da 
alínea “b”, item 5.1.2. do Edital. Embora tenha apresentado índices contábeis 
satisfatórios, a empresa não apresentou a DFL, exigida na forma da alínea “i”, e ainda, 
deixou de apresentar Garantia de Proposta, exigida na forma da alínea “j”, 
respectivamente do item 5.1.2 do Edital, portanto INABILITADA. 
 

A empresa CONSTRUTORA ESPIRITO SANTO EIRELI – EPP CNPJ 05.023.570/0001-
10, atendeu aos requisitos de quanto à habilitação jurídica, fiscal e complementar, 
contudo, quanto à qualificação técnica, as CATs apresentadas muitas não possuem 
correlação com o objeto licitado ou não atende em compatibilidade das exigências da 
alínea “b”, item 5.1.2. do Edital, portanto INABILITADA. 
 
A empresa PLANTAR PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ 46.854.415/0001-
23, atendeu aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal e complementar, quanto à 
qualificação técnica, CATs apresentadas muitas não possuem correlação com o objeto 
licitado ou não atende em compatibilidade das exigências da alínea “b”, item 5.1.2. do 
Edital. A empresa apresentou demonstrações dos índices contábeis, contudo cálculos e 
formas equivocadas/erradas (Veja-se o Parecer CT/CFC 13/04, que nestas situações, as 
medidas de liquidez ou solvência utilizam o FATOR 1, como divisor na fórmula de 
apuração dos índices). A empresa não apresentou a DFL, na forma da alínea “i”, e 
ainda. O Patrimônio Líquido ou Capital Social de R$200.000,00, da empresa não 
atendem as exigências da alínea “h” do item 5.1.2 do Edital (capital social e/ou 
patrimônio líquido mínimo de R$370.458,73), logo sabidamente não preencher os 
requisitos exigidos no edital, prestando, no caso em tela, prestando falsas declarações 
quanto ao atendimento dos requisitos de habilitação (passível de remessa à 
Procuradoria Jurídica para ações cabíveis), portanto INABILITADA. 
 
A empresa MFB ENGENHARIA, CNPJ 22.218.023/0001-00, atendeu aos requisitos de 
habilitação jurídica, fiscal e complementar, bem como quanto à qualificação técnica 
exigida no Edital, portanto declarada HABILITADA. 
 
A empresa LOCOMAX TRANSPORTE EIRELI CNPJ 17.420.778/0001-52, atendeu aos 
requisitos de habilitação jurídica, fiscal e complementar, bem como quanto à qualificação 
técnica exigida no Edital, portanto declarada HABILITADA. 
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A empresa CONSTRUTORA NORDESTE LTDA. CNPJ 02.730.635/0001-70, atendeu 
aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal e complementar, bem como quanto à 
qualificação técnica exigida no Edital, portanto declarada HABILITADA. 
 
A empresa CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA. CNPJ 
21.092.400/0001-44, atendeu aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal e 
complementar, bem como quanto à qualificação técnica exigida no Edital, portanto 
declarada HABILITADA. 
 
A empresa ESTRELA CONSTRUTORA LTDA CNPJ 25.298.072/0001-98, atendeu aos 
requisitos de habilitação jurídica, fiscal e complementar, bem como quanto à qualificação 
técnica exigida no Edital, portanto declarada HABILITADA. 
 
A empresa INO9VARE ENGENHARIA LTDA. CNPJ 31.327.937/0001-08, atendeu aos 
requisitos de habilitação jurídica, fiscal e complementar, bem como quanto à qualificação 
técnica exigida no Edital, portanto declarada HABILITADA. 
 
A empresa ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA CNPJ 40.500.706/0001-37, atendeu 
aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal e complementar, bem como quanto à 
qualificação técnica exigida no Edital, portanto declarada HABILITADA. 
 
A empresa TEKTON CONTRUTORA LTDA. CNPJ 05.958.198/0001-34M atendeu aos 
requisitos de habilitação jurídica, fiscal e complementar, bem como quanto à qualificação 
técnica exigida no Edital, portanto declarada HABILITADA. 
 

DOS QUESTIONAMENTOS SOBRE AS HABILITAÇÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 

Em 06/10/2022, foi publicado no Diário Oficial do Município, na página 
eletrônica https://sai.io.org.br/ba/seabra/Site/DiarioOficial, Edição 4213 os 
documentos de habilitação dos participantes, inclusive com oferecimento de 
prazos para questionamentos, em atendimento aos princípios basilares da 
administração publica, dentre eles o legalidade, da imparcialidade, da 
publicidade, da transparência e da isonomia, e que, no prazo concedido, 
recebemos apontamentos juntados aos autos. Com as análises e 
julgamento das habilitações a CPL fará a publicação dos atos na imprensa 
oficial, abrir-se-á prazos para a interposição de recursos, oportunizando 
prazos para contrarrazões, na forma da lei, e remetidos a autoridade 
superior para julgamento.  
 

 ENCERRAMENTO 
 
Não havendo nada mais tendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão às 10:25hs 
(dez horas e vinte e cinco minutos), do dia 03/11/2022, lavrando a presente ata que vai 
assinada pela Comissão de Licitações e pelos demais presentes. 
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Seabra – Ba, 03 de novembro de 2022. 
 

 
 
 

___________________________ 
Enilson Lázaro Vieira 

Presidente CPL 
 

 

 

_______________________                                       ________________________ 
Maria da Glória de Souza    Maria Elaine Oliveira Santos 
Membro                                    Membro 
 
 


