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Prefeitura Municipal de
Nazaré publica:
• Resultado Análise Técnica da Habilitação - Tomada de Preço Nº
004/2018 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
de engenharia com fornecimento total de mão de obra e materiais para
execução de obra de construção de uma escola de um pavimento de seis
salas de aula para servir de nova sede para a Escola Municipal Altino
Cerqueira conforme especificação no Anexo I do Edital,
• Convocação para Continuação do Processo Licitatório - Tomada de
Preço Nº 005/2018 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de engenharia com fornecimento total de mão de obra e
materiais para execução de obra de construção de uma escola de um
pavimento de seis salas de aula para servir de nova sede para a Escola
Municipal Dom Bosco conforme especificação no Anexo I do Edital,
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Nazaré

Licitações
Prefeitura Municipal de Nazaré
CNPJ 13.797.188/0001-92
RESULTADO ANÁLISE TÉCNICA DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018
A CPL torna publico que após análise e avaliação da HABILITAÇÃO da Tomada de
Preço nº 004/2018, 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 construção de uma escola de um pavimento de seis salas de aula para servir
de nova sede para a Escola Municipal Altino Cerqueira conforme especificação no
Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
Processo Administrativo: Nº 01029/2018QUESTIONAMENTOS E DECISÃO: TAPERA
TRANSPORTES
E
CONSTRUÇÕES
EIRELI,
certidão
fiscal
vencidaII. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL c) Prova de
regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita
Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos
na Dívida ativa da União, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões)
positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei e Certidão Negativa de Débitos –
CND ou Certidão Positiva com efeito de Negativa relativa à Seguridade Social (INSS),
exigida no artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.212/91 e alterações
posteriores, ou outra equivalente, na forma da lei, devidamente comprovadas
documentalmente pela licitante ambas sanada com a apresentação da “CERTIDÃO
CONJUNTA” (a empresa comprovou seu enquadramento em um dos dois regimes ou
utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação,
na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006); ELLITE
CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA – ME, contrato de prestação de serviço
do engenheiro com a empresa foi emitido na data de 14/10/2016 com data de registro
no CREA em 28/11/2016, este contrato tem assinatura do contratante como a do Sr.
Crispim dos Santos, onde o mesmo é procurador da referida mas tem a sua
procuração emitida em 22/11/2017, em anexo é apresentada uma nova procuração
com data de 10/10/2016. Onde no scolpo da mesma rege-se que fora assinada por
um de seus sócios, encontra-se apenas no processo a partir da 4º alteração onde
denomina-se como Ltda, mas até então seu quadro é une societário, sem poder
constatarmos então quem de direito outorgou a procuração em 10/10/2016. Consta
também adeclaração de dispensa de visita é emitida está assinada por representante,
não por quem de conhecimento especifico compete ou seja os respectivo engenheiro (A
procuração é válida. Foi firmada em 22/11/2017, por pessoa que compunha o quadro
societário da empresa naquela oportunidade e era o responsável pela administração
da mesma (em verdade, a pessoa jamais deixou de ser sócia nem de ser a
administradora), e tem validade de 01 ano. O fato de ter ocorrido alteração contratual
posterior a outorga da procuração não a torna nula, exceto se revogada. Quanto ao
fato de a empresa apresentar apenas um sócio no quadro societário de sociedade
LTDA, não há qualquer vício. A legislação permite que empresas LTDA permaneçam
com apenas 01 sócio em seus quadros pelo período de até 180 dias. No ato da 4ª
Alteração contratual, o sócio unitário dividiu as suas cotas com novo sócio, admitido
naquele ato. Após, em 23/01/2018, na alteração de nº 5, o sócio admitido na 4ª
alteração retirou-se da sociedade, deixando novamente a sociedade nas mãos de
apenas um sócio. Como dito acima, a empresa LTDA pode permanecer por até 180
dias com apenas um sócio e, no presente momento, encontra-se compreendida nesse
lapso temporal). Outro questionamento que o CREA não permite contrato
entreprestador de serviço e procurador (questionamento junto ao órgão e o
apresentado pela referida empresa atende ao solicitado, não tendo irregularidade);LB
INTEMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA – ME, a empresa deixou
de apresentar o que foi solicitado no edital no itemIII. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na
entidade profissional competente do responsável técnico que acompanhará a execução
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dos serviços de que trata o objeto desta Tomada de Preços (a empresa apresentou o
referido documento e foi rubricado por todos os representantes); Foi solicitado que
fizessem análise nos atestados apresentados das empresas:
RAMOS
EMPREENDIMENTOS LTDA – ME; LB INTEMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
SERVIÇOS LTDA – ME e ELLITE CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA –
ME (Todas as empresas atendem ao objeto da licitação); TN LOCADORA E SERVIÇOS
LTDA – ME apresentou certidão vencida
II. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À
REGULARIDADE FISCAL b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual
ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividades e compatível com o objeto contratual(a empresa comprovou seu
enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar
nº
123,
de
14/12/2006).
EMPRESAS
HABILITADAS:LB
INTEMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA – ME,PESSOA JURIDICA
DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 10.681.759/0001-30
LOCALIZADO RUA MANOEL VITORINO Nº 01 LOJA 01 CENTRO IGRAPIUNA – BAHIA;
TAPERA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI, PESSOA JURIDICA DE
DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº17.712.774/0001-48 LOCALIZADO
PRAÇA APIO MEDRADO Nº 155 CENTRO SANTA TEREZINHA – BAHIA; TRATLOC
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRANSPORTE EIRELI – EPP, INSCRITO NO CNPJ SOB
Nº 18.085.448/0001-10 LOCALIZADO RUA NOVA DO CAJUEIRO Nº 48 TERREO
CAJUEIRA SANTO ANTONIO DE JESUS – BA; RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA –
ME, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº
17.983.343/0001-16 LOCALIZADO COMUNIDADE DO CRUZEIRO S/N SITIO SÃO
JOSE ZONA RURAL JAGUARIPE – BAHIA; TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA – ME,
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O
NO18.972.352/0001-74 LOCALIZADO RUA OTAVIO MANGABEIRA Nº 06 CENTRO
AMARGOSA – BAHIA; ELLITE CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA – ME,
PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº
13.986.548/0001-02 LOCALIZADO RUA BARÃO DE TAITINGA Nº 06 CENTRO MUNIZ
FERREIRA – BAHIA. Com tudo exposto convocamos as empresas para abertura das
propostas de preços que encontra-se sob a guarda da Comissão Permanente de
Licitação. Fica marcado para o dia 13 de julho de 2018 ÀS 9:00h, na sala de
reunião do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nazaré, reunião.
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, 09 de julho de 2018. Maiane A. Caldas
Barreto - Presidente
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Prefeitura Municipal de Nazaré
CNPJ 13.797.188/0001-92
CONVOCAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018

A CPL torna publico que após análise e avaliação da HABILITAÇÃO da Tomada de
Preço nº 005/2018, 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 construção de uma escola de um pavimento de seis salas de aula para servir
de nova sede para a Escola Municipal Dom Bosco conforme especificação no Anexo I
do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93. Processo
Administrativo: Nº 01028/2018QUESTIONAMENTOS E DECISÃO: TN LOCADORA E
SERVIÇOS LTDA – ME, questionou sobre a procuração da empresa ELLITE
CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA LTDA – ME ela é sub estabelecida por um
procurador cujo outorga se dá através de uma procuração publica emitida anterior a
ultima alteração contratual em vigência; e em sua quarta alteração e consolidação a
empresa é apresentada como Ltda, mas possuía apenas um sócio(A procuração é
válida. Foi firmada em 22/11/2017, por pessoa que compunha o quadro societário da
empresa naquela oportunidade e era o responsável pela administração da mesma (em
verdade, a pessoa jamais deixou de ser sócia nem de ser a administradora), e tem
validade de 01 ano. O fato de ter ocorrido alteração contratual posterior a outorga da
procuração não a torna nula, exceto se revogada. Quanto ao fato de a empresa
apresentar apenas um sócio no quadro societário de sociedade LTDA, não há qualquer
vício. A legislação permite que empresas LTDA permaneçam com apenas 01 sócio em
seus quadros pelo período de até 180 dias. No ato da 4ª Alteração contratual, o sócio
unitário dividiu as suas cotas com novo sócio, admitido naquele ato. Após, em
23/01/2018, na alteração de nº 5, o sócio admitido na 4ª alteração retirou-se da
sociedade, deixando novamente a sociedade nas mãos de apenas um sócio. Como dito
acima, a empresa LTDA pode permanecer por até 180 dias com apenas um sócio e, no
presente momento, encontra-se compreendida nesse lapso temporal). CONVOCAMOS
AS EMPRESAS:TAPERA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI, PESSOA
JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº17.712.774/0001-48
LOCALIZADO PRAÇA APIO MEDRADO Nº 155 CENTRO SANTA TEREZINHA – BAHIA;
TRATLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRANSPORTE EIRELI – EPP, INSCRITO NO
CNPJ SOB Nº 18.085.448/0001-10 LOCALIZADO RUA NOVA DO CAJUEIRO Nº 48
TERREO
CAJUEIRA
SANTO
ANTONIO
DE
JESUS
–
BA;
RAMOS
EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO,
INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 17.983.343/0001-16 LOCALIZADO COMUNIDADE DO
CRUZEIRO S/N SITIO SÃO JOSE ZONA RURAL JAGUARIPE – BAHIA; TN LOCADORA
E SERVIÇOS LTDA – ME, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO
CNPJ/MF SOB O NO18.972.352/0001-74 LOCALIZADO RUA OTAVIO MANGABEIRA
Nº 06 CENTRO AMARGOSA – BAHIA; ELLITE CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA
LTDA – ME, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº
13.986.548/0001-02 LOCALIZADO RUA BARÃO DE TAITINGA Nº 06 CENTRO MUNIZ
FERREIRA – BAHIA. Com tudo expostoFica marcado para o dia 13 de julho de 2018
ÀS 10:00h, na sala de reunião do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal
de Nazaré, reunião. 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, 09 de julho de 2018. Maiane
A. Caldas Barreto - Presidente
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