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Prefeitura Municipal de
Planaltino publica:
• Decisão de Recurso em Razão da Concorrência Publica Nº 001/2022.
• Parecer do Departamento de Engenharia do Município de Planaltino
no que Tange a Qualificação Técnica em Razão da Concorrência
Publica Nº 001/2022 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia
para execução de obras/serviços de uma escola de 10 salas, com Quadra
Coberta, Vestiário e Auditório, situada no Bairro Manoel Jose de Andrade
no Município de Planaltino-Ba, com Recursos Financeiros proveniente do
Governo do Estado da Bahia, tudo conforme Edital e seus anexos.
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Atos Administrativos
Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECISÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO
O presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de planaltino, no uso de
suas atribuições legais, torna público, para efeitos legais e conhecimento dos interessados o dispositivo
da decisão proferida na Concorrência Publica nº 001/2022. Recorrentes: CARVALHO ENGENHARIA E
TRANSPORTE EIRELI e ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES. Por todas estas razões, e por tudo
que do procedimento consta, tendo em vista que as recorrentes não se atentaram ao que foi exigido no
edital, onde se constatou que uma não possuindo capital social mínimo exigido e a outra por descumprir o
o item 9.4.2. do Edital e o Art 56, § 1º que apresenta como opções para cumprir tal requisito a
apresentação de caução em dinheiro ou em títulos da divida ativa (I); seguro-garantia (II) ou fiança
bancária (III). Assegurando a lisura com aqueles que seguiram fielmente ao o que foi solicitado,
conhecemos do recurso e, no mérito, lhe negamos provimento, mantendo a decisão tomada pela
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do edital e ata da sessão, com as consequências de praxe.
P.R.I. Planaltino, 06 de maio de 2022. Ronaldo Lisboa da Silva. Prefeito Municipal.
Antonio Silva Lisboa
Presidente da CPL

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CDV/BY82H8+PN6I5EV2ABW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
6 de Maio de 2022
3 - Ano - Nº 3213

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RESULTADO DA ANALISE DE QUALIFICAÇÃO TECNICA EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE PLANALTINO EM RAZÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº
001/2022
A Comissão Permanente de Licitação do municipio de Planaltino – Ba, torna público que após análise dos
atestados de capacidade técnica, em razão da Concorrência publica 001/2022, que tem por objeto:
Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de uma escola de 10 salas, com
Quadra Coberta, Vestiário e Auditório, situada no Bairro Manoel Jose de Andrade no Município de
PLANALTINO-BA, com Recursos Financeiros proveniente do Governo do Estado da Bahia, tudo conforme
Edital e seus anexos, por parte doo departamento de Engenharia do Município, emitiu parecer pela
INABILITAÇÃO da licitante PROJETAJ EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 25.204.592/0001-94,
por não apresentar nenhuma das notas fiscais exigidas no item 9.3, alínea "m" do Edital.
Declarou INABILITADA da empresa PACIFIC SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 02.163.464/0001-55,
pois a empresa descumpriu o item 9.3, alínea "m", não apresentou atestados de capacidade técnica
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto licitado. A Pacific apresentou
apenas 2 (dois) atestados, um deles de construção de uma UBS e outro de reforma de escolas,
sendo que para esse último não foram apresentadas as respectivas notas fiscais. Os atestados
apresentados não comprovam capacitação para construção da escola licitada, eis que se tratam de
obras de complexidade muito inferior à do objeto do certame. Foram declaradas HABILITADAS na
qualificação técnica as empresas: TEKTON CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ:
05.958.198/0001-34 e RJV EMPREENDIMENTO E ENGENHARIA LTDA, inscrita sob o CNPJ:
17.464.285/0001-14. A seção para abertura do Envelope B (proposta de Preços), conforme registro na
seção anterior, está confirmada para o dia 11 de maio de 2022, ás 09:30, na sala de licitação, situada no
predio da prefeituta Municipal de Planaltino – Ba, conforme registrado em ata na seção anterior.

Planaltino, 02 de maio de 2022.

Antonio Silva Lisboa
Presidente da CPL
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