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ATA DE REABERTURA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N" 03/2022

Processo Administrativo n ° 6288/2022

Aos dezesseis de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, sito na Praça Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P. N° 65.800-000, Balsas, Estado do
Maranhão, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designado pela Portaria n° 01/2022-GAB e
demais presentes. A reabertura da sessão destinada ao julgamento da habilitação, propostas da
TOMADA DE PREÇOS N® 03/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL de interesse do município
de Balsas - MA, com a finalidade de selecionar a melhor proposta para Contratação de empresa
especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA
MARIA DO CARMO DOS SANTOS E SOUSA no Município de Balsas - MA, sob
(ordem de serviço) eom Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria
Municipal de Educação.

A Comissão, às 09h:00min (nove horas), declarou aberta a sessão.

Registra-se que a CPL-BALSAS foi devidamente orientada em relação às licitações do município de
Balsas, que no período da Pandemia do COVID-19, deverá ser seguido o Decreto municipal n° 22 de
20 de março de 2020. Em observância a orientações normativas, a prefeitura de Balsas -MA, assegura
0 cumprimento de medidas de prevenção ao Covid 19, tais como: vedação de presença, na sessão, de
representes das empresas e de agentes de compras pertencentes ao grupo de risco; presença de mais de
1 (um) representante da empresa na sessão; cada licitante deverá levar sua própria máscara e luvas,
essa última caso desejar; disponibilização de álcool gel (70% inpm) para todos os presentes;
organização do recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os
presentes; intensificação da higienização das áreas de acesso a sala onde a sessão ocorrerá, além da
higienização do próprio recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas,
cadeiras, corrimões).

Considerando que em 05 de abril de 2020, foi emitido novo decreto municipal n® 27, determinando
que as licitações desta municipalidade fossem mantidas, resta a comissão realiza-las nos termos
determinados no DECRETO.

IREABERTURADASESSÃOBÜBLICA " " ■■ '

Reaberta a sessão, na data e horário acima designados para a sessão pública, compareceu os seguintes
participantes:

1 - L M RABELO VERDE, CNPJ N° 10.672.133/0001-68, neste ato ausente;

2- CIRCULO ENGENHARIA LTDA CNPJ N® 03.258.232/0001-32, neste ato presente;

3- ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ N® 29.232.291/000\25, neste ato
presente;

4-ASCON LTDA, CNPJ N® 17.190.416/0001-12 neste ato presente;

5 -CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ N® 09.489.502/0001-00, neste
presente;

6 -SERVICON EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ N° 23.579.268/0001-25, neste ato ausente;
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7 -PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELETRICA

EIRELI, CNPJN° 00.561.564/0001-01, neste ato ausente;

8 -SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR EPP (FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA),
CNPJ N° 00.938.996/0001-80, neste ato representado ausente;

9 -E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONTRUTORA EIRELI, CNPJ N°
07.940.654/0001-44, neste ato ausente.

DA HABILITACAQ

Reiniciando-se os trabalhos a Comissão Permanente de licitação, passou-se para decisão dos
questionamentos manifestados aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois,
baseado nos pareceres técnicos da equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura o Sr. José Cassio
Alves Lima, Engenheiro Civil e departamento de Contadoria do Município, devidamente anexos ao
processo, conforme segue:

DOS QUESTIONAMENTOS:

EMPRESA

L M RABELO VERDE

QUESTIONAMENTO

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI

Requer diligência Contábil no DRE do balanço patrimonial, a
mesma auferiu receitas e não houve deduções nos impostos.

Decisão. Procede. O departamento de contabilidade

conclui que, em que pese a DRE não apresentar a

dedução de impostos sobre a venda dos serviços está ao

arrepio do art. 187, I, da lei 6.404/76, não prejudica a

análise da saúde financeira da empresa visto que outras

demonstrações são utilizáveis.

índice de liquidez geral, a soma do ativo circulante mais o
exigfvel a longo prazo esta incorreto.

Decisão: Procede, no entanto, com as informações

constantes no BP, a contabilidade realizou o próprio

cálculo, o que de fato pode ser realizado.

No cálculo do índice de liquidez geral - ILQ s

seguintes dados:

ILG= Ativo Circulante + Realizável^ Longo Prazo
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ILG=
751.770,53 + 0,00 751.770,53

184.067,31 +202.137,28 386.204,59

ILG= 1.94656

Portanto, o ILG da empresa CONSMANG é 1,94656,

atendendo assim o requisito do edital.

CIRCULO ENGENHARIA LTDA

índice de liquidez de solvência geral - verificar cálculo, está
incorreto.

Decisão: Procede, no entanto, com as informações

constantes no BP, a contabilidade realizou o próprio

cálculo, o que de fato pode ser realizado e concluído que

a empresa possui o índice suficiente.

Temos que:

ISG=
Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ISG=
2.445.462,26 2.445.462,26

235.441,21 +52

ÍSG = 3,1855:

2.237,75 767.678,96

Portanto, o ISG da empresa CÍRCULO é 3,1855,

atendendo assim o requisito do edital. .

PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLA

CONSULTORIA ELETRICA EIRELI

Ausência da CDNA municipal, ONDA Estadi^aP^FGTS da
caixa.

Decisão: Procede parcialmente. Em r^Wfc^ a ONDA
municipal e estadual, ambas são certidões ço^ntas.

/
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No que tange a certidão de FGTS, procede, não foi localizada
no processo.

SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR EFP

Apresentou apenas o CNAE de construções de edifícios,
totalmente incompatível com objeto.

Decisão. Não procede, de acordo com parecer técnico,

uma vez que o CNAE de construções de edifício engloba

toda a parte da construção civil, relacionada a construção

de edificações, tais como: revestimento, pinturas e piso

etc.

CIRCULO ENGENHARIA LTDA SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR EPP

O balanço na simplificada foi registrada em 08/06/21. No
termo de abertura e encerramento foi registrada em
07/07/2021, verificar a divergência de datas.

Decisão: Não Procede, no entanto conforme parecer

técnico (anexo), o registro do balanço foi realizado dia

08.06.2021 conforme figura a seguir cujo numero de

registro é 20210743573 conforme consulta realizada por

esse departamento no dia 15.03.2022 às 14:34, conforme

parecer anexo.

PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E

CONSULTORIA ELETRICA EIRELI

Documentos dos sócios com cópias simples.

Decisão: Procede, no entanto no rol dejXdocumentos
apresentados no credenciamentos constam copia^ autenticadas
e a Comissão de oficio pode realizar a autenticaçã
fato ocorreu.

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIB

Ausência do termo de autenticação do livro.

Decisão: Procede, no entanto conformei ^er técnic(

(anexo), o balanço apresentado pela emp^á ENGREGO

), o que
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não cumpriu a todos os requisitos para ser considerado

"na forma da lei", entre eles não se vislumbrou a

autenticação que comprove o registro da demonstração

contábil junto ao órgão de registro. Entretanto, a cargo da

Presidente da CPL caberá diligência no sentido de obter

maiores informações ou documentos para comprovar o

registro do BP. Ademais, o balanço apresentação não

cumpre as formalidades da lei. Entretanto, este

Departamento sugere a devida diligência junto a licitante.

Sendo assim, a Comissão realizou diligência, solicitando

ao licitante certidão simplificada ou especifica (anexo)

para confrontar com o BP apresentado. Confirmando

assim o registro do Balanço Patrimonial de numero

2021029029, registrado em 07/06/2021, o que não

conflita com o registro apresentado no BP. Ademais o

edital não requer livro, requer o BP na forma da lei, o

que de fato foi apresentado, cumprindo com a exigência

do item 7.2.4.2 do edital.

Descumprimento do item 7.2.3.8. do edital, na planilha de
maior relevância do item 01.

Decisão: Não procede, a empresa comprovou sua

capacitação técnico-proflssional e capacitação técnico-

operacional.

L M RABELO VERDE

Contrato de prestação de serviços do engenheiro ver cido.

Decisão: Procede, entretanto a empresa apre^] t^oima
declaração indicando o profissional Raimundb Nonato
Pereira Ferreira, localizada na pag. 81.

Certidão de quitação de pessoa física do CREA^w invalida.

Decisão:Não procede a certidão apresetóada está com a
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data de validade até 31/03/2022 como demostrado na

pág. 54.

Verificar atestado de qualificação técnico disponibilizado pela
SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR EPP, o qual
o atestado tem assinatura do mesmo responsável técnico
apresentado no contrato LM.

Decisão: Não procede, os atestado apresentados pela

empresa SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR

EPP (FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA), estão

como responsável técnico o Eng. Sebastião Pereira

Ferreira Júnior. Já o responsável pela empresa L M

RABELO VERDE e o Eng. Raimundo Nonato Pereira

Ferreira.

ASCON LTDA

Ausência do termo de autenticação do livro digital.

Decisão: Procede, no entanto conforme parecer técnico

(anexo), entende que balanço apresentado pela empresa

ASCON não cumpriu a todos os requisitos para ser

considerado "na forma da lei", entre eles não se

vislumbrou a autenticação que comprove o registro da

demonstração contábil junto ao órgão de registro.

Entretanto, a cargo da Presidente da CPL caberá

diligência no sentido de obter maiores informações ou

documentos para comprovar o registro do BP.

Concluindo que o balanço apresentação não cumpre as

formalidades da lei. Entretanto, este Departam^to
sugere a devida diligência junto a licitante. J ^

Sendo assim, a Comissão realizou diligência nas autos

do processo, na documentação de habitação e

confirmou o registro do Balanço PatrimOjijíióíi^e numero

20210233052, registrado em 12/02/2Cg/t^onstante na'

certidão especifica. Ademais o edital^ão requer livro



PREFEITURA D E

BALSAS
â osnstn^o da ddscte quemiT^s

CPL {BALSAS-MA).

Folha nS

Proc. Adm.: 6288/2022

digital, requer o BP.

Descredenciado.

SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA

JÚNIOR EPP (FERREIRA JÚNIOR
ENGENHARIA)
E  RODRIGUES DOS REIS

CONSTRUÇÕES E
CONSTRUTORA EIRELI

SEM QUESTIONAMENTO

ASCON LTDA PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E

CONSULTORIA ELETRICA EIRELI

BASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR EPP
(FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA.

Não apresentou registro de quitação da engenheira Erica.

Decisão: Procede não foi apresentado a certidão e

quitação pessoa física da profissional Erika Acelinny

Alves laghi Andrade.

Ausência de declaração de não visita técnica ou visita.

Decisão. Procede, no entanto o item 8 ao 8.2 do edital não
REQUER apresentação de declaração de visita técnica. Sendo
disponibilizada o modelo de declaração apenas como anexo do
edital, para se assim desejar, utiliza-la. Ademais, a visita
técnica é FACULTATIVA, e não visita é sub entendida pela
ausência da declaração. A inabilitação de uma empresa por
ausência de declaração de visita técnica ou não visita afronta
diretamente o principio do formalismo EXAGERADO.

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI

Ausência de declaração de não visita técnica ou visita.

Decisão. Procede, no entanto o item 8 ao 8.2 do edital
REQUER apresentação de declaração de visita técnica. Sencb
disponibilizada o modelo de declaração apenas como anexo do
edital, para se assim desejar, utiliza-la. Ademais, a visití
técnica é FACULTATIVA, e não visita é sub entendida pela
ausência da declaração. A inabilitação de uma empresa pçi
ausência de declaração de visita técnica ou não visita afrc
diretamente o principio do formalismo EXAGERADO.^

Verificar o quantitativo técnico operacional.

Decisão: Não procede, a empresa coni^ífeVou sua
capacitação técnico-profissional e capacitação t.écnico-
operacional
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CONSMANG

EMPREENDIMENTOS EIRELI

SERVICON

EMPREENDIMENTOS EIRELI

PCR PROJETOS CONST. CIVIL

TERRAPLANAGEM E

CONSULTORIA ELETRICA

EIRELI

ENGREGO SERVIÇOS E
ENGENHARIA EIRELI

L M RABELO VERDE

Ausência CNDA municipal.

Decisão. Não procede. Trata-se de certidão conjunta,
apresentada na pagina 47.

Realizar diligência paginas 74 e 75, indícios de conluio entre a
empresa LMA RABELO E SEBASTIÃO PEREIRA
FERREIRA JÚNIOR EPP (FERREIRA JÚNIOR
ENGENHARIA). Verificar ainda desde da capa do processo,
incluindo rodapé a semelhança dos documentos apresentados.

Decisão: Após análise do questionamento, que não
índice claro de conluio entre as empresas, entretanto a
empresa FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA emitiu
um atestado de capacidade técnica para a empresa LM
RABELO VERDE, descumprindo o item 7.2.3.9.

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI

Diligência para confirmação do porte da empresa.

Decisão: Em diligência realizada, solicitamos que a empresa
licitante comprovasse o porte da empresa, o que de fato
ocorreu, a comprovação foi feita através da apresentação da
certidão simplificada expedida em 14/03/2022, às I4hs04mn,
conforme (anexo). Portanto, a Comissão confirma o porte de
MICROEMPRESA.

Ausência da declaração de indicação do responsável técnico.

Decisão: Não procede, a declaração de indicação do
responsável técnico consta na pagina 85.1 da documentação
apresentada.

AUSENTE

SEM QUESTIONAMENTO

CIRCULO ENGENHARIA

Ausência da assinatura do representante legal da empresa n(
balanço patrimonial, consta apenas assinatura do contador

Decisão: Procede. Conforme parecer téciuCoy/da

contadoria municipal (anexo), o BP, salvoMls^sição

especial de lei, antes de posto em uso, .deve ser

autenticado no Registro Público de Empr^s Mercantis,
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por força do art. 1.181, da lei 10.406/2002 (Código Civil

Brasileiro).

Nesse sentido, o BP que deveria ser registrado na Junta

Comercial do Estado do Maranhão ou órgão similar,

deve ser assinados por técnico em Ciências Contábeis

legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade

empresária (art. 1.184, § 2°-, lei 10.406/02).

O §4°, do art. 177, da lei 6.404/76, diz que as

demonstrações financeiras serão assinadas pelos

administradores e por contabilistas legalmente

habilitados.

O item 2.1.4. da NBC T 2.1, aprovada pela resolução

CFC 563/83, determina que:

2.1.4 - O Balanço e demais Demonstrações Contábeis, de
encerramento de exercício serão transcritos no "Diário",

completando-se com as assinaturas do Contabilista e do titular ou de
representante legal da Entidade. Igual procedimento será adotado
quanto às Demonstrações Contábeis, elaboradas por força de
disposições legais, contratuais ou estatutárias.

Ademais, a Instrução Normativa n° 107, de 23 de maio

de 2008, que dispõe sobre procedimentos para a validade

e  eficácia dos instrumentos de escrituração dos

empresários, sociedades empresárias, leiloeiros e

tradutores públicos e intérpretes comerciais, em plena

vigência, determina que:

Art. 10. Os Termos de Abertura e de Encerramento serão datados

e assinados pelo empresário, administrador de sociedade

empresária ou procurador e por contabilista legalmente
habilitado, com indicação do numero de sua inscrição n

Conselho Regional dé Contabilidade - CRC e dos non^s
completos dos signatários e das respectivas ftmções (art. 7®, De<íreto
n® 64.567/69), consoante o parágrafo primeiro deste

Portanto, fica provado a obrigatoriedade de/%nstar as

assinaturas do representante legal da efnpresa e por
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contabilista devidamente habilitado, e que mesmo na

versão digital, essas assinaturas são indispensáveis. É o

que diz o § 5° do mesmo artigo da mesma IN 107/2008,

senão vejamos:

§ 5° Em se tratando de livro digital, esse deve ser assinado por
contabilista legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade
empresária, conforme LECD, com certificado digital, de segurança
mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), antes de ser
submetido à autenticação pelas Juntas Comerciais;

Portanto, o BP apresentado pela impetrada não consta as
duas assinaturas o que toma descumpridor da lei.

Descumprimento do item 7.2.3.8, não atendeu o item de
execução de serviços de contra piso. Verificar a similaridade.

Decisão: Não Procede, a empresa apresenta os serviços

de contrapeso na pag. 29. Sendo assim similar ao exigido

em edital, uma vez que os serviços de contrapeso é a

camada intermediária, de concreto ou argamassa, que

fica entre a estmtura da edificação e o revestimento de

piso.

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI

Apresentou um atestado dentro de um contrato da prefeitura
de Loreto, o mesmo não encontra-se autenticado.

Decisão: Não procede, o mesmo se encontra autenticado,

cabe ressaltar que foi feito diligencia site mural de

contratos - SACOP, e que o atestado está de acordo.

SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR EPP
(FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA)

O sócio faz parte do quadro técnico registrado no conselho
outra proponente no certame.

Decisão. Não procede. Em analise não foi ç»

sócio registrado em nenhuma outra empresa ame.

Diante dos motivos acima expostos, a Comissão declarou:



PREFEITURA DE

BALSAS
Continua a construção da cidade que querernos

CPL (BALSAS-MA).

Folha nS

Proc. Adm.: 6288/2022

INABILITADAS AS EMPRESAS:

L M RABELO VERDECIRCULO ENGENHARIA LTDA.

PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELETRICA EIRELI

CIRCULO ENGENHARIA LTDA

HABILITADAS AS EMPRESAS:

SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR EPP (FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI,

ASCON LTDA

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI

E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONTRUTORA EIRELI

SERVICON EMPREENDIMENTOS EIRELI

Ato continuo e se tratando da modalidade Tomada de Preços a Comissão de Licitação indagou as empresas
quanto a intenção de recurso, onde foi respondido positivamente pela empresa:

CIRCULO ENGENHARIA LTDA

Assim sendo esta Comissão declara aberto o prazo recursal, conforme segue:

RECURSO INICIO

17/03/2022

TÉRMINO
24/03/2022

CONTRARRAZAO 25/03/2022 31/03/2022

Registra-se que está Comissão, caso haja apresentação de recursos encaminhará para todos os licitante
participantes via e-mail: remetente cplbalsas2017@gmail.CQm. para se desejarem contrarrazoar.

L  M RABELO

VERDECIRCULO

ENGENHARIA LTDA.

verdeconstrucoes.ma(^gmail.com

PCR PROJETOS CONST.

CIVIL TERRAPLANAGEM E

CONSULTORIA ELETRICA

EIRELI

pcrprojetos(§yhaoo.com.br

CIRCULO ENGENHARIA claudionorcirculoengenharia@hotmail.com
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LTDA

SEBASTIÃO PEREIRA

FERREIRA JÚNIOR EPP

(FERREIRA JÚNIOR
ENGENHARIA

ferreirajreng@gmail.com

ENGREGO SERVIÇOS E
ENGENHARIA EIRELI,

Iucas@engrego.com.br

ASCON LTDA asconltda@gmaiI.com

CONSMANG

EMPREENDIMENTOS

EIRELI

consmang.srm@gmail.com

E. RODRIGUES DOS REIS

CONSTRUÇÕES E
CONTRUTORA EIRELI

construmarriachão@gmail.com

SERVICON

EMPREENDIMENTOS

EIRELI

servconjl@gmail.com

CABE REGISTRAR QUE OS EMAILS INFORMADOS ACIMA SERÃO DE INTEIRA
RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES, sendo que a Comissão não aceitará questionamentos posteriores
pelo não recebimento do e-mail.

Registra-se que esta Comissão mantém retidos 09 envelopes de propostas, que foram devidamente rubricados
por todos os presentes na sessão anterior.

Assim sendo o Presidente declarou suspensa a sessão, a qual foi lavrada a presente Ata que, datada, lida e achada
conforme, vai assinada pela Comissão e pelos licitantes presentes.

^qlsas - B A, 16 de rmrço de 2022.
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