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ERRATA AO EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2020

A Prefeitura Municipal de Pintadas, através do seu Presidente, designado pelo Decreto N.º
031/2020, torna público ERRATA AO EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2020 que tem por objeto a contratação de empresa
especializada para implantação da 1ª Etapa da ampliação do Sistema de Esgotamento
Sanitário na sede do município de Pintadas, conforme as especificações constantes do edital
e seus anexos, com recursos provenientes do Convenio nº 0314/2018/FUNASA.
NO ITEM 4.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

Onde se Lê: f) As empresas quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados
os riscos para a Administração e a critério da Autoridade Competente, o capital social
integralizado ou patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93, como exigência
imprescindível para sua classificação;
Que se leia: f) As empresas quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados
os riscos para a Administração e a critério da Autoridade Competente, o capital social
integralizado ou patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93, como exigência
imprescindível para sua classificação OU Documento ou cópia autenticada do comprovante
de garantia ou caução desta licitação correspondente a 1% do valor estimado da
contratação, que terá validade mínima de 60 dias contados da data de abertura das
propostas, a ser realizada de acordo com o previsto no item 4.3 deste;
Onde se Lê: g) Documento ou cópia autenticada do comprovante de garantia ou caução
desta licitação correspondente a 1% do valor estimado da contratação, que terá validade
mínima de 60 dias contados da data de abertura das propostas, a ser realizada de acordo
com o previsto no item 4.3 deste;
Que se leia: g) Suprimido em razão de acolhimento parcial de impugnação.

NO ITEM 4.6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Onde se Lê: c) CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL: Prova de possuir em seu
quadro, profissional(is) de nível superior (engenheiro Civil), com prova de inscrição e
regularidade com o CREA, detentor(es) de atestados de capacidade técnica, emitidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado em NOME DO PROFISSIONAL DE NÍVEL
SUPERIOR INTEGRANTE DO QUADRO DA EMPRESA, juntamente com a respectiva
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Certidão de Acervo Técnico (CAT), o qual comprove a experiência do profissional na
execução / participação de serviços, considerados como parcelas relevantes, equivalentes
ou semelhantes dos seguintes itens:
x

Dimensionamento e Implantação de estação de tratamento de efluentes
domésticos, com eficiência de 95% , Projeto_Q=3,08 l/s . Construída em módulos
compactos em PRFV –Polímero reforçado com fibra de vidro . Do tipo MISTA ,
Composta por reator UASB, e complemento Biológico , que garanta a eficiência
projetada ;

x

Estação Elevatória de Efluente Bruto com módulos em concreto e conjunto
eltromecânico para Q>16,63 l/s;

x

Subestação Rebaixadora de Energia com capacidade de 100Kva

Que se leia: c) CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL: Prova de possuir em seu
quadro, profissional(is) de nível superior (engenheiro Civil), com prova de inscrição e
regularidade com o CREA, detentor(es) de atestados de capacidade técnica, emitidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado em NOME DO PROFISSIONAL DE NÍVEL
SUPERIOR INTEGRANTE DO QUADRO DA EMPRESA, juntamente com a respectiva
Certidão de Acervo Técnico (CAT), o qual comprove a experiência do profissional na
execução / participação de serviços, considerados como parcelas relevantes, equivalentes
ou semelhantes dos seguintes itens:
x

Implantação de estação de tratamento de efluentes domésticos, com eficiência
de 95% , Projeto_Q=3,08 l/s . Construída em módulos compactos

em PRFV –

Polímero reforçado com fibra de vidro . Do tipo MISTA , Composta por reator UASB, e
complemento Biológico , que garanta a eficiência projetada ;
x

Estação Elevatória de Efluente Bruto com módulos em concreto e conjunto
eltromecânico para Q>16,63 l/s;

x

Subestação Rebaixadora de Energia com capacidade de 100Kva

Pintadas, em 05 de maio de 2020
____________________________________
Joenia Ribeiro da Silva
Presidente
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ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA
DE PREÇO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº04-2020.
Ao quinto dia do mês de maio, do ano de dois mil e vinte, ás 10:00 hs, na sala de licitações da
Prefeitura Municipal de Pintadas - Bahia, presentes a Comissão de Licitação designadas pelo
Exmo. Prefeito. Reuniu-se a comissão (CPL) para os trabalhos de análise dos documentos de
habilitação referente à Tomada e Preço 04/2020, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE JOSÉ AMÂNCIO, NO
MUNICÍPIO DE PINTADAS/BA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
EDITAL E SEUS ANEXOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO Nº
002769/2019/MINISTÉRIO DO TURISMO. Após a sessão ocorrida no dia 04 de maio de 2020,
os autos deste processo foi encaminhado ao Setor Técnico para análise técnica e em seguida
encaminhado ao Setor jurídico também para análise da documentação. Verificou-se que as
seguintes empresas apresentaram documentos em situação de irregularidade, conforme se
verifica abaixo:
a) CHAPARRAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (desclassificada)
x

Apresentou duas propostas de preços no mesmo envelope, em desacordo com o edital.

b) GODEIRO & COSTA ENGENHARIA LTDA (desclassificada)
x

Não apresentou as composições de preços unitários, conforme solicitado no item 9.11
do edital.

c) CONSTRUTORA VITORIA (desclassificada)
x

Não atendeu ao item 9.11 do edital, quando não apresentou as suas composições de
Preços unitários para os itens da planilha de preços sendo eles: 7.12 a 7.16.

x

Apresentou os preços unitários acima dos valores referenciais estabelecidos no Edital
(itens da planilha 1.2, 3.6, 6.1, 6.3, 6.6, 6.19, 6.20, 6.28. 6.30. 6.38, 6.39, 6.40, 6.43,
6.48, 6.49 e 7.11).

d) J MATOS EMPREENDIMENTOS EIRELI (desclassificada)
x

Apresentou composição de preços incompleta e com itens parciais de fornecimento.

x

Apresentou na composição do BDI percentuais incompatíveis de COFINS e PIS. Os
valores recomendados são 3,00 % e 0,85% respectivamente.

Diante das análises, segue abaixo nova classificação das empresas participantes:
GUATRAL ENGENHARIA E PAISAGISMO valor global de R$ 431.183,29 (quatrocentos e
trinta e um mil, cento e oitenta e três reais e vinte e nove centavos);
CONSTRUTORA SANTANA EIRELI valor global R$ 478.421.49 (quatrocentos e setenta e oito
mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos);
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Continuando os trabalhos, a Comissão de licitação resolve determinar a notificação das
empresas participantes do certame, para que, caso queiram, recorram contra a
DESCLASSIFICAÇÃO OU CLASSIFICAÇÃO dos participantes, nos termos do art. 109 da Lei
Federal 8.666/93
Desta forma, nada mais havendo a tratar, a Comissão declarou encerrados seus trabalhos. Eu
JOENIA RIBEIRO DA SILVA, lavrei a presente Ata na qual assino juntamente com toda a
comissão e participantes presentes até o final do certame

Pintadas, 05 de maio de 2020

COMISSÃO:
JOENIA RIBEIRO DA SILVA................................... Presidente da Comissão

Gersica Gonçalves de Almeida - ................................... Membro

Carlos José Carneiro

-....................................... Membro
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