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Prefeitura Municipal de
Nazaré publica:
• Resultado Tomada De Preço Nº 003/2018 - Contratação de
empresa para prestação de serviços de engenharia com
fornecimento total de mão de obra e materiais para execução de
obra de Reforma da Policlínica, e USF Muritiba II (área
externa/estacionamento), situado na Rua Milton Costa s/n, Nazaré,
Bahia, conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
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Nazaré

Licitações
Prefeitura Municipal de Nazaré
CNPJ 13.797.188/0001-92
RESULTADO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018
A CPL torna publico que após resultado e avaliação da habilitação da Tomada de Preço
nº 003/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de
engenharia com fornecimento total de mão de obra e materiais para execução de obra
de Reforma da Policlínica, e USF Muritiba II (área externa/estacionamento), situado
na Rua Milton Costa s/n, Nazaré, Bahia, conforme especificação no Anexo I do Edital,
e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93. Processo
Administrativo: Nº 0885/2018EMPRESAS HABILITADAS:ELLITE CONSTRUTORA E
INFRAESTRUTURA LTDA – ME; LRP CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA; MODAL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME; RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA –
ME.EMPRESAS INABILITADAS: AC LIRA COSNTRUÇÕES E MONTAGENS
INDUSTRIAIS LTDA,deixou de atender o que foi solicitado no item XV- HABILITAÇÃO
15.2Os documentos do ENVELOPE No 01 deverão ser apresentados no original, por
qualquer processo de cópia, reprográfica, autenticada, ou publicação em Órgão da
Imprensa Oficial, podendo a Comissão, ainda, solicitar a exibição dos originais para
conferência. (e empresa protocolou os envelopes e os documentos encontra-se sem
autenticação); III. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA b)
Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico (Capacidade TécnicoProfissional), na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior ou
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, devidamente registrado(s) no CREA da
região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços com características técnicas
similares às do objeto da presente licitação; IV. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRAA QualificaçãoEconômica Financeira
será comprovadamediantea apresentaçãodos seguintesdocumentos b) O
licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço
patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade,
atestando a boa situação financeira. Com tudo exposto a empresa não se
habilita.BUTARELLO ENGENHARIA LTDA – ME,deixou de apresentar o que foi
solicitado no edital IV. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICOQualificaçãoEconômica Financeira será comprovadamediantea
FINANCEIRAA
apresentaçãodos seguintesdocumentos b) O licitante deverá apresentar os
seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço
patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa situação
financeira. Dessa forma não se habilita d) A demonstração dos índices contábeis
especificada na alínea “c” acima, deverá ser extraída do balanço patrimonial e
respectivos demonstrativo de resultados e apresentado e assinado por profissional
com registro perante o Conselho Regional de Contabilidade. Com tudo exposto a
empresa não se habilita. Fica marcada para às 09:00 de 26 de junho de 2018, na
sala de reunião do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nazaré,
reunião para abertura dos envelopes das propostas de preço das empresas
habilitadas. Esta data poderá ser transferida caso haja interposição de recurso.
Informamos, ainda, que a Comissão de Licitação coloca a partir da data da publicação
deste aviso os autos do processo a disposição dos interessados, caso tenham
interesse, para apresentarem recurso quanto à decisão aqui mencionada. Os
interessados poderão obter demais informações junto à Gerência de Licitações
localizada sito à Praça Alexandre Bittencourt, 07 - Centro Nazaré - Bahia. Informação
(75) 3636-2711. licitanazareba@gmail.com - Nazaré - Ba, 19 de junho de 2018.
Maiane A. Caldas Barreto - Presidente
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