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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal do Oeste da Bahia UFOB
Ata de Habilitação da Tomada de Preços do tipo Menor Preço
Nº 00003/2018
Às 12:13 horas do dia 30 de novembro de 2018, reuniram-se o Presidente da Comissão deste órgão e respectivos membros,
designados pelo documento Portaria - 66/2018, para, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 8666/1993 e legislação
complementar, bem como as condições contidas no Edital e seus Anexos, realizar os procedimentos da Tomada de Preços nº
00003/2018, referente ao Processo nº 23520003537201895. Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção da
subestação elétrica abrigada, subestação elétrica área e adequações civis para implantação de laboratórios e sala de aula no Campus
de Bom Jesus da Lapa no município de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, mediante o regime empreitada por preço global,
conforme especificações constantes no edital e anexos., conforme especificações constantes no Edital. Inicialmente, o Presidente
comunicou o recebimento dos envelopes de habilitação e propostas Menor Preço. Declarou encerrado o prazo de recebimento dos
envelopes, passando imediatamente a abertura dos envelopes de habilitação.

PARTICIPANTES CREDENCIADOS
Licitante

Representante

CPF/CNPJ
Nome/Razão Social

Identidade/Emissor
Nome

10.672.793/0001-49
ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

0515657999 / CREA / BA
ALBERTH CLAYTON CASTRO RODRIGUES

10.593.378/0001-08

03024750779 / Detran / BA

COMPAC CONSTRUCOES LTDA

WALTER DOS SANTOS OLIVEIRA

01.724.109/0001-34
POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.
09.625.923/0001-03
SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA

RESULTADO DA HABILITAÇÃO
Situação de Habilitação

CPF/CNPJ

Porte/Decl.
ME/EPP

Habilitado

10.672.793/0001-49

NÃO/NÃO

Habilitado

10.593.378/0001-08

SIM/NÃO

Habilitado

01.724.109/0001-34

NÃO/NÃO

Habilitado

09.625.923/0001-03

NÃO/NÃO

PRAZOS RECURSAIS
O prazo recursal será contado a partir da publicação do resultado no Diário Oficial da União.

INFORMAÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO
14/11/2018
07:15:02

Evento de Inclusão - Tomada de Preços Nº 000032018.

29/11/2018
17:38:02

A sessão não foi aberta no prazo previsto: A sessão foi agendada para 09h do Horário Local. Foi oficialmente
aberta às 09h05min do horário local. Problemas de vinculação de Membros da Comissão ao sistema do Compras
Governamentais impediram somente a abertura da sessão eletrônica no horário, porém a mesma se encontrava
em andamento, no instante indicado.

29/11/2018
17:38:02

A sessão de Habilitação foi aberta às 17:37 horas do dia 29 de novembro de 2018.

29/11/2018
19:16:55

A Sessão Pública foi suspensa às 19:16 horas do dia 29 de novembro de 2018. Administrativa. Justificativa: A
sessão é declarada suspensa às 18h - horário local - e retorna no dia 30.11.2018 às 11h do horário Local para
encerramento da fase de habilitação.
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A sessão de Habilitação foi reaberta às 12:13 horas do dia 30 de novembro de 2018.

Observações gerais: No dia vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito, a Comissão Especial de Licitação
nomeada pela Pró-Reitora de Administração e Infraestrutura da UFOB deu início a sessão pública da Tomada de
Preços 03.2018, cujo objeto é Escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada
para Construção da subestação elétrica abrigada, subestação elétrica aérea e adequações civis para implantação
de Laboratórios e sala de aula no Campus de Bom Jesus da Lapa da Universidade Federal do Oeste da Bahia no
município de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, às 09h05min na Sala de Reuniões da Reitoria. Convocados
para credenciamento, se apresentaram: 1. ART PROJETOS & CONSTRUÇÕES, CNPJ 10.672.7930001-49 por meio
do Sr. Alberth Clayton Castro Rodrigues, CPF 057.176.025-29 e 2. COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ
10.593.3780001-08 por meio do Sr. Walter dos Santos Oliveira, CPF 308.687.775-87. Enviaram propostas ainda
as empresas: 3. POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ 01.724.1090001-34 e 4. SHOCK
INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ 09.625.9230001-03. Conforme registrado, a sessão foi agendada
para 09h do Horário Local. Foi oficialmente aberta às 09h05min do horário local, porém problemas de vinculação
de Membro da Comissão ao sistema do Compras Governamentais impediram somente a abertura da sessão
eletrônica no horário, porém a mesma se encontrava em andamento, no instante indicado. Após consulta ao
SICAF das empresas participantes, os documentos foram rubricados pela Comissão e entregue aos participantes
credenciados que realizaram a mesma ação. Ao fim do feito sobredito, foi aberto momento para que os
representantes apresentassem questionamento sobre as documentações vistoriadas. Assim sendo, registrou a
empresa ART PROJETOS & CONSTRUÇÕES, CNPJ 106727930001-49 referente a empresa POTENCIAL
ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ 017241090001-34: CAT não apresentou as Anotações de
Responsabilidade Técnica referentes as certidões dos Profissionais e referente a COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA,
CNPJ 10.593.3780001-08: Declaração de Compromissos Assumidos não é direcionada para este certame,
conforme modelo dos anexos, No Quadro de Profissionais a participar da obra apresenta o Sr. André Botelho
30/11/2018
12:20:13

Santana como engenheiro eletricista, porém não apresenta CAT ou Atestado do referido. A palavra foi dada ao
representante da licitante COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 10.593.3780001-08 e este afirmou Engenheiro
André Botelho Santana - que consta como responsável no seu quadro técnico conforme subitem 7.3.3.4.
Existindo ainda, segundo engenheiro que comprova através do contrato de prestação de serviço que atende ao
referido item. Desta forma e visando avaliação da documentação habilitatória, a sessão entrou em intervalo às
11h29min, ficando ciente todos os presentes do retorno da mesma às 16h horário local. Às 16h do Horário local,
a Comissão informou aos participantes que para resposta definitiva quanto aos questionamentos levantados, a
sessão prosseguia em intervalo até às 16h30min. Retornou o feito na hora aprazada e foi registrado como
resposta da Comissão: Resposta 1 da Comissão: Entende a Comissão que documento solicitado no subitem
7.3.3.4 requer a apresentação exclusiva da CAT – Certidão de Acervo Técnico, sendo que este documento deve
referir-se à uma ART, fato que se comprova na documentação apresentada pela licitante POTENCIAL. Em tempo,
realizou a Comissão conferência nos sítios oficiais do CREA e observou a existência das ARTs dos profissionais
indicados pela empresa POTENCIAL. Resposta 2 da Comissão: Os documentos entregues pela licitante COMPAC
foram entregues em envelope direcionados à Comissão Especial de Licitação formada para julgar a Tomada de
Preços UFOB 03.2018 e, portanto, são julgados como de destino deste Colegiado, embora não haja repetição
literal do quanto indicado no modelo. Resposta 3 da Comissão: Não obstante caiba razão frente ao arguido
quanto ao profissional André Botelho Santana, a licitante COMPAC apresentou igualmente como responsável pela
obra o Engenheiro Wellington Cerqueira Lima, este atendendo aos requisitos do edital. As respostas da Comissão,
foram consideradas satisfatórias pelos que haviam levantado questionamento. Assim posto, a sessão é declarada
suspensa às 18h e retorna no dia 30.11.2018 às 11h do horário Local para encerramento da fase de habilitação.
Aos 30.11.2018 se reuniu, conforme registrado em Ata anterior no horário das 11h – horário local - a Comissão
Especial de Licitação para prosseguimento da sessão pública da Tomada de Preços 03.2018. Estando presentes,
além do Colegiado Licitatório, os representantes credenciados das empresas. Assim, foi informada a decisão que
declara habilitadas as empresas: 1. ART PROJETOS & CONSTRUÇÕES, CNPJ 10672793.0001-49, 2. COMPAC
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 10593378.0001-08, 3. POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ
01724109.0001-34 e 4. SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ 09625923.0001-03.

30/11/2018
12:24:51

A sessão de Habilitação foi encerrada às 12:21 horas do dia 30 de novembro de 2018.Com a opção de publicação
de Evento.

Após o encerramento da Habilitação, lavrou-se a presente Ata conforme estabelece a legislação. Nada mais havendo a declarar foi
encerrada a sessão às 12:21 horas do dia 30 de novembro de 2018.

AIRAN AIRES ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitação

ODALICIO DE OLIVEIRA ALVES
Membro

PEDRO ITACARAMBI MORAES
Membro
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