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TOMADA DE PREÇOS Nº.  001/2022 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246/2022. 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia civil com 

fornecimento total de mão de obra e materiais para execução da reforma, requalificação e 

ampliação da Escola Municipal Cônego Getúlio Rosa na zona rural do Município de Nazaré, 

conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal 

nº. 8.666/93.  

 
INTERESSADOS:  

 

1 MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITO NO CNPJ SOB 24.597.344/0001-98, 

LOCALIZADO AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539- CEO- SALVADOR SHOPPING- TORRE 

LONDRES- SALA 913- CAMINHO DAS ÁRVORES- SALVADOR/ BAHIA 

2 ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI,  INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 09.330.539/0001-83, 

LOCALIZADO RUA MANOEL DOMINGOS DE AMORIM, 103- CASA- CENTRO- BAIXA 

GRANDE/BAHIA 

3 RM CONSNTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,  INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 

28.683.988/0001-50, LOCALIZADO RUA CONSELHEIRO DANTAS, 57- EDIFÍCIO 

PARAGUASSU- SALA 212- COMÉRCIO- SALVADOR/BA 

4 SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA,  INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 

31.497.575/0001-95, LOCALIZADO RUA JOÃO GUSTAVO DA SILVA Nº 33ª SUZANA 

CRUZ DAS ALMAS – BAHIA 

5 CONSTRUTORA LISBOA SALES, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 17.324.657/0001-07, 

LOCALIZADO RUA CHILE, 13- ALTO SOBRADINHO- SANTO ANTONIO DE JESUS/ BAHIA 

6 JR EMPREENDIMENTOS LTDA,  INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 04.014.094/0001-09, 

LOCALIZADO A RUA DO ESTÁDIO, S/N - TEOFILÂNDIA - BAHIA  

7 TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRSNPORTES EIRELI- EPP,  INSCRITO NO CNPJ  SOB Nº 

18.085.448/0001-10, LOCALIZADO AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- BAIRRO 

SÃO PAULO, 233- SALA 01- SANTO ANTONIO DE JESUS/ BAHIA 

8 PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI,  INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 24.531.792/0001-99, 

LOCALIZADO RUA CHILE Nº 90 CENTRO SALVADOR - BAHIA.  

9 SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 

32.909.156/0001-86 LOCALIZADO RUA LAURO MOTA S/N CENTRO SERRINHA / 

BAHIA. 

10 CONSTRUTORA STS LTDA, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 05.294.691/0001-05, 

LOCALIZADO RUA AMANDO PAULO, 35- GALERIA LOUDES- TÉRREO- SALA 004- 

CENTRO- GOVERNADOR MANGABEIRA/BA 
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ASSUNTO: Solicitação de parecer técnico referente às qualificações técnicas das habilitações 

apresentadas pelas empresas participantes do certame supracitado. 

 

ANÁLISE DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS HABILITAÇÕES 

Conforme o Edital de Licitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 as habilitações deveram 

conter no item 5.1.4 relativos à qualificação técnica, os seguintes elementos: 

5.1.4. Relativos à Qualificação Técnica:  

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor; 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho competente, 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 

CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de identidade ou de outro documento equivalente 

com foto, autenticado ou acompanhado do original para autenticação em sessão; 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da Bahia, a 

comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes previstos, porém, 

relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) 

vinculado(s) à licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT 

emitidas pelo CREA ou CAU; 

5.1.4.5 O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da 

emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de 

quem assina o documento. 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser feita 

mediante: 

1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das 

propostas. 
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4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos envelopes 

da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto da licitação, 

no caso de a licitante vir a ser a vencedora 

Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto indicado 

pela licitante como seu Responsável Técnico; 

5.3 Da Visita Técnica: 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de 

que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o que implicará 

no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/obras a serem prestados, não tendo peso 

alegações futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, acatando a 

todas as condições do Edital 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e que as obras 

a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos quantitativos dos itens de maior 

relevância da planilha orçamentária que são: 

 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do 

responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta Tomada 

de Preços. 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade 

técnica apresentados para qualificação técnica da licitante. 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado 

para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é detentora de todas as 

informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante 

 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²           1.407,20 

 96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m²           1.000,15 

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³              114,70 

 87624 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m²              810,55 

 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²           1.407,20 
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entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece 

as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-

Plenário e outros em mesmo sentido. 

e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela 

Prefeitura Municipal de Nazaré; 

3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a execução 

dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução 

do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não 

figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos a 

participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos 

serviços objeto deste Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, 

resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho 

a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99).  

 

Registrou-se a presença dos envelopes de habilitação de 10 (dez) empresas, sendo elas: 

1. MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 24.597.344/0001-98, apresentou os 

seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em 
vigor; 

ATENDE 
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5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho 
competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de 
identidade ou de outro documento equivalente com foto, autenticado ou acompanhado 
do original para autenticação em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da 
Bahia, a comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes 
previstos, porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) 
Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) à licitante, acompanhados das 
respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser 
feita mediante: 

1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura 
das propostas. 

4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos 
envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço 
obra objeto da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 

Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou 
Arquiteto indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma 
Declaração de que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável 
técnico, o que implicará no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/obras a serem 
prestados, não tendo peso alegações futuras de desconhecimento das condições em 
que o serviço se efetivará, acatando a todas as condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e 
que as obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos 
quantitativos dos itens de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que 
trata o objeto desta Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 
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d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente 
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que 
é detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo 
deste Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá 
apresentar declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, 
conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo 
sentido; 

ATENDE 

e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, 
esclarecendo: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas 
pela Prefeitura Municipal de Nazaré; 

3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a 
execução dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários 
à execução do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 
profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de 
Nazaré, e que estão aptos a participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação 
dos serviços objeto deste Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços 
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na 
legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de 
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, ATENDE plenamente as exigências quanto a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.  

 

2. ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELLI, inscrita no CNPJ Nº 09.330.539/0001-83, apresentou os 

seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 
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5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em 
vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho 
competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de identidade 
ou de outro documento equivalente com foto, autenticado ou acompanhado do original 
para autenticação em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da 
Bahia, a comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes 
previstos, porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) Responsável (eis) 
Técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) à licitante, acompanhados das respectivas 
Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser 
feita mediante: 

1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura 
das propostas. 

4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos 
envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço 
obra objeto da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 

Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto 
indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma 
Declaração de que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável 
técnico, o que implicará no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/obras a serem 
prestados, não tendo peso alegações futuras de desconhecimento das condições em que 
o serviço se efetivará, acatando a todas as condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e 
que as obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos 
quantitativos dos itens de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que 
trata o objeto desta Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 
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d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente 
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é 
detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo 
deste Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá 
apresentar declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, 
conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo 
sentido; 

ATENDE 

e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, 
esclarecendo: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas 
pela Prefeitura Municipal de Nazaré; 

3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a 
execução dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à 
execução do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 
profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, 
e que estão aptos a participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação 
dos serviços objeto deste Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços 
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na 
legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de 
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELLI, ATENDE plenamente as exigências quanto a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
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3. RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 28.683.988/0001-50, 

apresentou os seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade 
em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho 
competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de 
identidade ou de outro documento equivalente com foto, autenticado ou 
acompanhado do original para autenticação em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da 
Bahia, a comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos 
moldes previstos, porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) 
Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) à licitante, acompanhados 
das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá 
ser feita mediante: 

1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de 
abertura das propostas. 

4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura 
dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço obra objeto da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 

ATENDE 
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Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou 
Arquiteto indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma 
Declaração de que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu 
responsável técnico, o que implicará no pleno conhecimento e aceitação dos 
serviços/obras a serem prestados, não tendo peso alegações futuras de 
desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, acatando a todas as 
condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, 
e que as obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos 
quantitativos dos itens de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que 
trata o objeto desta Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal 
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os 
serviços e de que é detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo 
constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria 
ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece as condições locais 
para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-
Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 

e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, 
esclarecendo: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas 
pela Prefeitura Municipal de Nazaré; 

3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante 
a execução dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado 
necessários à execução do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 
profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de 
Nazaré, e que estão aptos a participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a 
prestação dos serviços objeto deste Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços 
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados 
na legislação pertinente. 

ATENDE 
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5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a 
de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ATENDE plenamente as 

exigências quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 

 

4. SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 32.909.156/0001-86, 

apresentou os seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 
com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho 
competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de 
identidade ou de outro documento equivalente com foto, autenticado ou 
acompanhado do original para autenticação em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da 
Bahia, a comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos 
moldes previstos, porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) 
Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) à licitante, acompanhados 
das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá 
ser feita mediante: 

1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de 
abertura das propostas. 

4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura 
dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço obra objeto da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 

Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou 
Arquiteto indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 
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f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma 
Declaração de que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu 
responsável técnico, o que implicará no pleno conhecimento e aceitação dos 
serviços/obras a serem prestados, não tendo peso alegações futuras de 
desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, acatando a todas as 
condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, 
e que as obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos 
quantitativos dos itens de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de 
que trata o objeto desta Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal 
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os 
serviços e de que é detentora de todas as informações necessárias, conforme 
modelo constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante entenda por não realizar 
a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece as 
condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 
983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 

e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, 
esclarecendo: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas 
adotadas pela Prefeitura Municipal de Nazaré; 

3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante 
a execução dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado 
necessários à execução do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 
profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de 
Nazaré, e que estão aptos a participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a 
prestação dos serviços objeto deste Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços 
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental 
preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

ATENDE 
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condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI, ATENDE plenamente as exigências 

quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 

 

5. SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ Nº 31.497.575/0001-

95, apresentou os seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 
com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho 
competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de 
identidade ou de outro documento equivalente com foto, autenticado ou 
acompanhado do original para autenticação em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da 
Bahia, a comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos 
moldes previstos, porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) 
Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) à licitante, acompanhados 
das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá 
ser feita mediante: 

1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de 
abertura das propostas. 

4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura 
dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço obra objeto da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 

Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou 
Arquiteto indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma 
Declaração de que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu 
responsável técnico, o que implicará no pleno conhecimento e aceitação dos 

ATENDE 



 
Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 

 

www.nazare.ba.gov.br  
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro| Tel: 75 3636-2711| Gestor(a): Eunice Soares Barreto Peixoto 

15 

SEGUNDA-FEIRA 

04 DE ABRIL DE 2022 

ANO VI – EDIÇÃO N° 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Nazaré 
Estado da Bahia 

CNPJ Nº 13.797.188./0001-92 

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 

Nazaré - Bahia 

 

 
 

  

 

 

 

 

serviços/obras a serem prestados, não tendo peso alegações futuras de 
desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, acatando a todas as 
condições do Edital. 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, 
e que as obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos 
quantitativos dos itens de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de 
que trata o objeto desta Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal 
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os 
serviços e de que é detentora de todas as informações necessárias, conforme 
modelo constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante entenda por não realizar 
a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece as 
condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 
983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 

e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, 
esclarecendo: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas 
adotadas pela Prefeitura Municipal de Nazaré; 

3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante 
a execução dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado 
necessários à execução do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 
profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de 
Nazaré, e que estão aptos a participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a 
prestação dos serviços objeto deste Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços 
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental 
preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 
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CONCLUSÃO:  

A Empresa SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA, ATENDE plenamente as 

exigências quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 

 

6. CONSTRUTORA LISBOA SALES EIRELLI, inscrita no CNPJ Nº 17.234.657/0001-07, 

apresentou os seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade 
em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho 
competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de 
identidade ou de outro documento equivalente com foto, autenticado ou 
acompanhado do original para autenticação em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da 
Bahia, a comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos 
moldes previstos, porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) 
Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) à licitante, acompanhados 
das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá 
ser feita mediante: 

1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de 
abertura das propostas. 

4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura 
dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço obra objeto da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 

Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou 
Arquiteto indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma 
Declaração de que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu 
responsável técnico, o que implicará no pleno conhecimento e aceitação dos 
serviços/obras a serem prestados, não tendo peso alegações futuras de 

ATENDE 
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desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, acatando a todas as 
condições do Edital. 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, 
e que as obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos 
quantitativos dos itens de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que 
trata o objeto desta Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal 
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os 
serviços e de que é detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo 
constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria 
ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece as condições locais 
para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-
Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 

e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, 
esclarecendo: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas 
pela Prefeitura Municipal de Nazaré; 

3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante 
a execução dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado 
necessários à execução do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 
profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de 
Nazaré, e que estão aptos a participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a 
prestação dos serviços objeto deste Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços 
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados 
na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a 
de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  



 
Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 

 

www.nazare.ba.gov.br  
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro| Tel: 75 3636-2711| Gestor(a): Eunice Soares Barreto Peixoto 

18 

SEGUNDA-FEIRA 

04 DE ABRIL DE 2022 

ANO VI – EDIÇÃO N° 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Nazaré 
Estado da Bahia 

CNPJ Nº 13.797.188./0001-92 

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 

Nazaré - Bahia 

 

 
 

  

 

 

 

 

A Empresa CONSTRUTORA LISBOA SALES EIRELLI, ATENDE plenamente as exigências quanto 

a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 

 

7. JR EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 04.014.094/0001-09, apresentou os 

seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 
com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho 
competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de 
identidade ou de outro documento equivalente com foto, autenticado ou 
acompanhado do original para autenticação em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da 
Bahia, a comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos 
moldes previstos, porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) 
Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) à licitante, acompanhados 
das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá 
ser feita mediante: 

1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de 
abertura das propostas. 

4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura 
dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço obra objeto da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 

Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou 
Arquiteto indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma 
Declaração de que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu 
responsável técnico, o que implicará no pleno conhecimento e aceitação dos 
serviços/obras a serem prestados, não tendo peso alegações futuras de 
desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, acatando a todas as 
condições do Edital. 

ATENDE 



 
Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 

 

www.nazare.ba.gov.br  
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro| Tel: 75 3636-2711| Gestor(a): Eunice Soares Barreto Peixoto 

19 

SEGUNDA-FEIRA 

04 DE ABRIL DE 2022 

ANO VI – EDIÇÃO N° 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Nazaré 
Estado da Bahia 

CNPJ Nº 13.797.188./0001-92 

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro 

Nazaré - Bahia 

 

 
 

  

 

 

 

 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, 
e que as obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos 
quantitativos dos itens de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de 
que trata o objeto desta Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal 
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os 
serviços e de que é detentora de todas as informações necessárias, conforme 
modelo constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante entenda por não realizar 
a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece as 
condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 
983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 

e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, 
esclarecendo: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas 
adotadas pela Prefeitura Municipal de Nazaré; 

3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante 
a execução dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado 
necessários à execução do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 
profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de 
Nazaré, e que estão aptos a participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a 
prestação dos serviços objeto deste Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços 
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental 
preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

 

CONCLUSÃO:  
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A Empresa JR EMPREENDIMENTOS LTDA, ATENDE plenamente as exigências quanto a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 

 

8. TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI, inscrita no CNPJ Nº 18.085.488/0001-

10, apresentou os seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 
com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho 
competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de 
identidade ou de outro documento equivalente com foto, autenticado ou 
acompanhado do original para autenticação em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da 
Bahia, a comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos 
moldes previstos, porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) 
Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) à licitante, acompanhados 
das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá 
ser feita mediante: 

1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de 
abertura das propostas. 

4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura 
dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço obra objeto da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 

Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou 
Arquiteto indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma 
Declaração de que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu 
responsável técnico, o que implicará no pleno conhecimento e aceitação dos 
serviços/obras a serem prestados, não tendo peso alegações futuras de 
desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, acatando a todas as 
condições do Edital. 

ATENDE 
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g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, 
e que as obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos 
quantitativos dos itens de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de 
que trata o objeto desta Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal 
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os 
serviços e de que é detentora de todas as informações necessárias, conforme 
modelo constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante entenda por não realizar 
a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece as 
condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 
983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 

e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, 
esclarecendo: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas 
adotadas pela Prefeitura Municipal de Nazaré; 

3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante 
a execução dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado 
necessários à execução do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 
profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de 
Nazaré, e que estão aptos a participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a 
prestação dos serviços objeto deste Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços 
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental 
preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  
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A Empresa TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI, ATENDE plenamente as 

exigências quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 

9. PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 24.531.792/0001-99, apresentou os 

seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 
com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho 
competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de 
identidade ou de outro documento equivalente com foto, autenticado ou 
acompanhado do original para autenticação em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da 
Bahia, a comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos 
moldes previstos, porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) 
Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) à licitante, acompanhados 
das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá 
ser feita mediante: 

1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de 
abertura das propostas. 

4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura 
dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço obra objeto da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 

Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou 
Arquiteto indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma 
Declaração de que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu 
responsável técnico, o que implicará no pleno conhecimento e aceitação dos 
serviços/obras a serem prestados, não tendo peso alegações futuras de 
desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, acatando a todas as 
condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, 
e que as obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos 
quantitativos dos itens de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 
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c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de 
que trata o objeto desta Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal 
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os 
serviços e de que é detentora de todas as informações necessárias, conforme 
modelo constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante entenda por não realizar 
a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece as 
condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 
983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 

e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, 
esclarecendo: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas 
adotadas pela Prefeitura Municipal de Nazaré; 

3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante 
a execução dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado 
necessários à execução do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 
profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de 
Nazaré, e que estão aptos a participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a 
prestação dos serviços objeto deste Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços 
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental 
preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI, ATENDE plenamente as exigências quanto a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
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10. CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.294.691/0001-05, apresentou os 

seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 
com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho 
competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de 
identidade ou de outro documento equivalente com foto, autenticado ou 
acompanhado do original para autenticação em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da 
Bahia, a comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos 
moldes previstos, porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) 
Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) à licitante, acompanhados 
das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá 
ser feita mediante: 

1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de 
abertura das propostas. 

4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura 
dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço obra objeto da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 

Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou 
Arquiteto indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma 
Declaração de que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu 
responsável técnico, o que implicará no pleno conhecimento e aceitação dos 
serviços/obras a serem prestados, não tendo peso alegações futuras de 
desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, acatando a todas as 
condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, 
e que as obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos 
quantitativos dos itens de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 
competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de 
que trata o objeto desta Tomada de Preços; 

ATENDE 
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c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal 
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os 
serviços e de que é detentora de todas as informações necessárias, conforme 
modelo constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante entenda por não realizar 
a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece as 
condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 
983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 

e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, 
esclarecendo: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas 
adotadas pela Prefeitura Municipal de Nazaré; 

3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante 
a execução dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado 
necessários à execução do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 
profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de 
Nazaré, e que estão aptos a participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a 
prestação dos serviços objeto deste Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços 
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental 
preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

CONCLUSÃO:  

A Empresa CONSTRUTORA STS LTDA, ATENDE plenamente as exigências quanto a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 

PARECER TÉCNICO: Das empresas que apresentaram o envelope de habilitação, no que se refere 

a qualificação técnica resume-se da seguinte forma: 

Nº EMPRESA SITUAÇÃO 

1. MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI ATENDE 
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2. ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELLI ATENDE 

3. RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ATENDE 

4. SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI ATENDE 

5. SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA ATENDE 

6. CONSTRUTORA LISBOA SALES EIRELLI ATENDE 

7. JR EMPREENDIMENTOS LTDA ATENDE 

8. TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI ATENDE 

9. PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI ATENDE 

10. CONSTRUTORA STS LTDA ATENDE 

 

Logo, conclui-se que todas as empresas atenderam plenamente as exigências quanto a 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
 
DORANALDO G. DE MELLO NETO 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA 95.406/BA 

DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ, a vista 
da análise da documentação, e parecer Técnico da Engenharia, ata do certame e demais informações 
constantes nos autos do Processo Administrativo em epígrafe, DECIDE: 
 

Nº EMPRESA SITUAÇÃO 

1. MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITO NO CNPJ SOB 
24.597.344/0001-98, LOCALIZADO AVENIDA 
TANCREDO NEVES, 2539- CEO- SALVADOR SHOPPING- 
TORRE LONDRES- SALA 913- CAMINHO DAS ÁRVORES- 
SALVADOR/ BAHIA 

CLASSIFICADA E 
HABILITADA 

2. ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI, INSCRITO NO CNPJ 
SOB Nº 09.330.539/0001-83, LOCALIZADO RUA 
MANOEL DOMINGOS DE AMORIM, 103- CASA- CENTRO- 
BAIXA GRANDE/BAHIA 

CLASSIFICADA E 
HABILITADA 

3. RM CONSNTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, 
INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 28.683.988/0001-50, 
LOCALIZADO RUA CONSELHEIRO DANTAS, 57- EDIFÍCIO 
PARAGUASSU- SALA 212- COMÉRCIO- SALVADOR/BA 

CLASSIFICADA E 
HABILITADA 

4. SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA, 
INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 31.497.575/0001-95, 

CLASSIFICADA E 
HABILITADA 
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LOCALIZADO RUA JOÃO GUSTAVO DA SILVA Nº 33ª 
SUZANA CRUZ DAS ALMAS – BAHIA 

5. CONSTRUTORA LISBOA SALES, INSCRITO NO CNPJ SOB 
Nº 17.324.657/0001-07, LOCALIZADO RUA CHILE, 13- 
ALTO SOBRADINHO- SANTO ANTONIO DE JESUS/ BAHIA 

CLASSIFICADA E 
HABILITADA 

6. JR EMPREENDIMENTOS LTDA,  INSCRITO NO CNPJ SOB 
Nº 04.014.094/0001-09, LOCALIZADO A RUA DO 
ESTÁDIO, S/N - TEOFILÂNDIA - BAHIA  

CLASSIFICADA E 
HABILITADA 

7. TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRSNPORTES EIRELI- 
EPP,  INSCRITO NO CNPJ  SOB Nº 18.085.448/0001-10, 
LOCALIZADO AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- 
BAIRRO SÃO PAULO, 233- SALA 01- SANTO ANTONIO DE 
JESUS/ BAHIA 

CLASSIFICADA E 
HABILITADA  

A empresa apresentou a 
certidão FGTS vencida. 
Dessa forma, 
considerando que trata-se 
de uma ME (conforme 
informação constante no 
cartão CNPJ apresentado 
pela empresa), caso a 
mesma seja declarada 
vencedora, terá o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial 
corresponderá ao 
momento em que o 
proponente for declarado 
vencedor do certame, para 
regularização da 
documentação (art. 43, 
§1º, da LC 123/2006)  

8. PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI, INSCRITO NO CNPJ 
SOB Nº 24.531.792/0001-99, LOCALIZADO RUA CHILE 
Nº 90 CENTRO SALVADOR - BAHIA.  

 
CLASSIFICADA E 
HABILITADA 

9. SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI, INSCRITO 
NO CNPJ SOB Nº 32.909.156/0001-86 LOCALIZADO RUA 
LAURO MOTA S/N CENTRO SERRINHA / BAHIA. 

 

CLASSIFICADA E 

HABILITADA 

10. CONSTRUTORA STS LTDA, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 
05.294.691/0001-05, LOCALIZADO RUA AMANDO 
PAULO, 35- GALERIA LOUDES- TÉRREO- SALA 004- 
CENTRO- GOVERNADOR MANGABEIRA/BA 

 

CLASSIFICADA E 

HABILITADA 
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Fica marcado para o dia 12 de abril de 2022 ÀS 09:30h, na sala de reunião do Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Nazaré. Abertura dos envelopes de propostas das empresas 
habilitadas. Esta data poderá ser transferida caso haja interposição de recurso.  
 
As licitantes poderão apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e para efeito do disposto 
no § 5° do art. 109 da Lei n.°8.666/93, ficam os autos desta Tomada de Preços com vista franqueada 
aos interessados.  
 
Nazaré - Ba, 04 de abril de 2022 

Presidente: 

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas 

Membros: 

Ana Caroline da Cruz Andrade Souza   

Hildete Amorim de Jesus  
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Nazaré – Bahia, 29 de março de 2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 246/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia civil com fornecimento total de 

mão de obra e materiais para execução da reforma, requalificação e ampliação da Escola Municipal Cônego 

Getúlio Rosa na zona rural do Município de Nazaré, conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante 

condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93. 

___________________________________________________________________________________ 

ASSUNTO: Solicitação de parecer técnico referente às qualificações técnicas das habilitações apresentadas 

pelas empresas participantes do certame supracitado. 

 

ANÁLISE DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS HABILITAÇÕES 

Conforme o Edital de Licitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 as habilitações deveram conter no 

item 5.1.4 relativos à qualificação técnica, os seguintes elementos: 

 

5.1.4. Relativos à Qualificação Técnica:  

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor; 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho competente, Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade 

em vigor e cópia da carteira de identidade ou de outro documento equivalente com foto, autenticado ou 

acompanhado do original para autenticação em sessão; 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da Bahia, a comprovação de 

registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes previstos, porém, relativas ao Conselho 

Profissional da sua região. 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da 

licitante e ou do(s) seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) vinculado(s) à licitante, acompanhados 

das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA ou CAU; 

5.1.4.5 O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel 

timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento. 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser feita mediante: 

1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das propostas. 
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4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos envelopes da licitação, 

com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto da licitação, no caso de a licitante 

vir a ser a vencedora 

Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto indicado pela 

licitante como seu Responsável Técnico; 

5.3 Da Visita Técnica: 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de que possui 

pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o que implicará no pleno conhecimento 

e aceitação dos serviços/obras a serem prestados, não tendo peso alegações futuras de desconhecimento das 

condições em que o serviço se efetivará, acatando a todas as condições do Edital 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e que as obras a executar 

obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos quantitativos dos itens de maior relevância da planilha 

orçamentária que são: 

 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do responsável 

técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta Tomada de Preços. 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade técnica 

apresentados para qualificação técnica da licitante. 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse 

fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é detentora de todas as informações 

necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a 

vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece as condições locais para a execução do 

objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido. 

e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo: 

1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 

2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal 

de Nazaré; 

 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²           1.407,20 

 96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m²           1.000,15 

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³              114,70 

 87624 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m²              810,55 

 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²           1.407,20 
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3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a execução dos serviços; 

4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto; 

5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram 

empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos a participar desta licitação. 

6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos serviços objeto 

deste Edital; 

7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 

8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, resguardando os 

critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99).  

 

Registrou-se a presença dos envelopes de habilitação de 10 (dez) empresas, sendo elas: 

1. MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 24.597.344/0001-98, apresentou os seguintes 

documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho competente, 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de identidade ou de outro 
documento equivalente com foto, autenticado ou acompanhado do original para autenticação 
em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da Bahia, a 
comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes previstos, 
porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) 
vinculado(s) à licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT 
emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser feita 
mediante: 
1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das 
propostas. 
4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos 
envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto 
da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 

ATENDE 
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Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto 
indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de 
que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o que 
implicará no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/obras a serem prestados, não tendo 
peso alegações futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, 
acatando a todas as condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e que as 
obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos quantitativos dos itens 
de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta 
Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade 
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente 
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é 
detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste 
Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar 
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda 
o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 

e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo: 
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela 
Prefeitura Municipal de Nazaré; 
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a execução 
dos serviços; 
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à 
execução do objeto; 
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não 
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos a 
participar desta licitação. 
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos 
serviços objeto deste Edital; 
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, 
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho 
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, ATENDE plenamente as exigências quanto a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.  
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2. ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELLI, inscrita no CNPJ Nº 09.330.539/0001-83, apresentou os 

seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho competente, 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de identidade ou de outro 
documento equivalente com foto, autenticado ou acompanhado do original para autenticação 
em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da Bahia, a 
comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes previstos, 
porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) 
vinculado(s) à licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT 
emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser feita 
mediante: 
1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das 
propostas. 
4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos 
envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto 
da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 
Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto 
indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de 
que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o que 
implicará no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/obras a serem prestados, não tendo 
peso alegações futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, 
acatando a todas as condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e que as 
obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos quantitativos dos itens 
de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta 
Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade 
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente 
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é 
detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste 
Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar 
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda 
o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 
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e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo: 
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela 
Prefeitura Municipal de Nazaré; 
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a execução 
dos serviços; 
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à 
execução do objeto; 
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não 
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos a 
participar desta licitação. 
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos 
serviços objeto deste Edital; 
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, 
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho 
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELLI, ATENDE plenamente as exigências quanto a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
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3. RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 28.683.988/0001-50, 

apresentou os seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho competente, 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de identidade ou de outro 
documento equivalente com foto, autenticado ou acompanhado do original para autenticação 
em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da Bahia, a 
comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes previstos, 
porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) 
vinculado(s) à licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT 
emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser feita 
mediante: 
1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das 
propostas. 
4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos 
envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto 
da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 
Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto 
indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de 
que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o que 
implicará no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/obras a serem prestados, não tendo 
peso alegações futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, 
acatando a todas as condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e que as 
obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos quantitativos dos itens 
de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta 
Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade 
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente 
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é 
detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste 
Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar 
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda 
o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 
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e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo: 
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela 
Prefeitura Municipal de Nazaré; 
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a execução 
dos serviços; 
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à 
execução do objeto; 
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não 
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos a 
participar desta licitação. 
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos 
serviços objeto deste Edital; 
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, 
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho 
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ATENDE plenamente as exigências 

quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
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4. SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 32.909.156/0001-86, apresentou 

os seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho competente, 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de identidade ou de outro 
documento equivalente com foto, autenticado ou acompanhado do original para autenticação 
em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da Bahia, a 
comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes previstos, 
porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) 
vinculado(s) à licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT 
emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser feita 
mediante: 
1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das 
propostas. 
4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos 
envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto 
da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 
Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto 
indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de 
que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o que 
implicará no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/obras a serem prestados, não tendo 
peso alegações futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, 
acatando a todas as condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e que as 
obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos quantitativos dos itens 
de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta 
Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade 
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente 
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é 
detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste 
Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar 
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda 
o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 
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e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo: 
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela 
Prefeitura Municipal de Nazaré; 
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a execução 
dos serviços; 
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à 
execução do objeto; 
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não 
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos a 
participar desta licitação. 
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos 
serviços objeto deste Edital; 
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, 
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho 
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI, ATENDE plenamente as exigências quanto a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
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5. SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ Nº 31.497.575/0001-

95, apresentou os seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho competente, 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de identidade ou de outro 
documento equivalente com foto, autenticado ou acompanhado do original para autenticação 
em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da Bahia, a 
comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes previstos, 
porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) 
vinculado(s) à licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT 
emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser feita 
mediante: 
1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das 
propostas. 
4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos 
envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto 
da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 
Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto 
indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de 
que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o que 
implicará no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/obras a serem prestados, não tendo 
peso alegações futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, 
acatando a todas as condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e que as 
obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos quantitativos dos itens 
de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta 
Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade 
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente 
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é 
detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste 
Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar 
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda 
o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 
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e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo: 
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela 
Prefeitura Municipal de Nazaré; 
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a execução 
dos serviços; 
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à 
execução do objeto; 
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não 
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos a 
participar desta licitação. 
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos 
serviços objeto deste Edital; 
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, 
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho 
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA, ATENDE plenamente as 

exigências quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
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6. CONSTRUTORA LISBOA SALES EIRELLI, inscrita no CNPJ Nº 17.234.657/0001-07, apresentou os 

seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho competente, 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de identidade ou de outro 
documento equivalente com foto, autenticado ou acompanhado do original para autenticação 
em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da Bahia, a 
comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes previstos, 
porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) 
vinculado(s) à licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT 
emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser feita 
mediante: 
1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das 
propostas. 
4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos 
envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto 
da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 
Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto 
indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de 
que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o que 
implicará no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/obras a serem prestados, não tendo 
peso alegações futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, 
acatando a todas as condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e que as 
obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos quantitativos dos itens 
de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta 
Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade 
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente 
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é 
detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste 
Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar 
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda 
o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 
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e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo: 
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela 
Prefeitura Municipal de Nazaré; 
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a execução 
dos serviços; 
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à 
execução do objeto; 
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não 
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos a 
participar desta licitação. 
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos 
serviços objeto deste Edital; 
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, 
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho 
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa CONSTRUTORA LISBOA SALES EIRELLI, ATENDE plenamente as exigências quanto a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
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7. JR EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 04.014.094/0001-09, apresentou os seguintes 

documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho competente, 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de identidade ou de outro 
documento equivalente com foto, autenticado ou acompanhado do original para autenticação 
em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da Bahia, a 
comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes previstos, 
porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) 
vinculado(s) à licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT 
emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser feita 
mediante: 
1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das 
propostas. 
4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos 
envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto 
da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 
Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto 
indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de 
que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o que 
implicará no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/obras a serem prestados, não tendo 
peso alegações futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, 
acatando a todas as condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e que as 
obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos quantitativos dos itens 
de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta 
Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade 
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente 
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é 
detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste 
Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar 
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda 
o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 
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e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo: 
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela 
Prefeitura Municipal de Nazaré; 
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a execução 
dos serviços; 
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à 
execução do objeto; 
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não 
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos a 
participar desta licitação. 
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos 
serviços objeto deste Edital; 
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, 
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho 
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa JR EMPREENDIMENTOS LTDA, ATENDE plenamente as exigências quanto a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
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8. TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI, inscrita no CNPJ Nº 18.085.488/0001-

10, apresentou os seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho competente, 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de identidade ou de outro 
documento equivalente com foto, autenticado ou acompanhado do original para autenticação 
em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da Bahia, a 
comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes previstos, 
porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) 
vinculado(s) à licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT 
emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser feita 
mediante: 
1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das 
propostas. 
4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos 
envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto 
da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 
Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto 
indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de 
que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o que 
implicará no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/obras a serem prestados, não tendo 
peso alegações futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, 
acatando a todas as condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e que as 
obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos quantitativos dos itens 
de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta 
Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade 
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente 
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é 
detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste 
Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar 
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda 
o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 
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e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo: 
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela 
Prefeitura Municipal de Nazaré; 
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a execução 
dos serviços; 
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à 
execução do objeto; 
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não 
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos a 
participar desta licitação. 
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos 
serviços objeto deste Edital; 
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, 
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho 
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI, ATENDE plenamente as 

exigências quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
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9. PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 24.531.792/0001-99, apresentou os 

seguintes documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho competente, 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de identidade ou de outro 
documento equivalente com foto, autenticado ou acompanhado do original para autenticação 
em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da Bahia, a 
comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes previstos, 
porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) 
vinculado(s) à licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT 
emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser feita 
mediante: 
1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das 
propostas. 
4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos 
envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto 
da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 
Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto 
indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de 
que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o que 
implicará no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/obras a serem prestados, não tendo 
peso alegações futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, 
acatando a todas as condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e que as 
obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos quantitativos dos itens 
de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta 
Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade 
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente 
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é 
detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste 
Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar 
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda 
o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 
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e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo: 
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela 
Prefeitura Municipal de Nazaré; 
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a execução 
dos serviços; 
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à 
execução do objeto; 
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não 
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos a 
participar desta licitação. 
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos 
serviços objeto deste Edital; 
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, 
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho 
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI, ATENDE plenamente as exigências quanto a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
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10. CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.294.691/0001-05, apresentou os seguintes 

documentos referentes a qualificação técnica para análise: 

5.1.4.1 Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade em vigor; 

ATENDE 

5.1.4.2 Registro ou Inscrição do Profissional Responsável Técnico no Conselho competente, 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, com validade em vigor e cópia da carteira de identidade ou de outro 
documento equivalente com foto, autenticado ou acompanhado do original para autenticação 
em sessão; 

ATENDE 

5.1.4.3 No caso de empresas e profissionais não sediadas/registrados no Estado da Bahia, a 
comprovação de registro no CREA ou CAU, deverá ser feita nos mesmos moldes previstos, 
porém, relativas ao Conselho Profissional da sua região. 

- 

5.1.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em nome da licitante e ou do(s) seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), sendo este(s) 
vinculado(s) à licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT 
emitidas pelo CREA ou CAU; 

ATENDE 

5.2 A comprovação do vínculo profissional formal do Responsável Técnico poderá ser feita 
mediante: 
1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das 
propostas. 
4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a abertura dos 
envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto 
da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora 
Certidão do CREA ou CAU, onde deverá constar o nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto 
indicado pela licitante como seu Responsável Técnico; 

ATENDE 

f) A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita Técnica por uma Declaração de 
que possui pleno conhecimento do objeto, assinada pelo seu responsável técnico, o que 
implicará no pleno conhecimento e aceitação dos serviços/obras a serem prestados, não tendo 
peso alegações futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se efetivará, 
acatando a todas as condições do Edital. 

ATENDE 

g) Apresentar comprovação técnica de execução de obra semelhante à deste objeto, e que as 
obras a executar obedeçam às normas técnicas e possuam 50,00% dos quantitativos dos itens 
de maior relevância da planilha orçamentária. 

ATENDE 

c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta 
Tomada de Preços; 

ATENDE 

c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade 
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante; 

ATENDE 

d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente 
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é 
detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste 
Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar 
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda 
o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido; 

ATENDE 
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e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo: 
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital; 
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela 
Prefeitura Municipal de Nazaré; 
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a execução 
dos serviços; 
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à 
execução do objeto; 
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não 
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos a 
participar desta licitação. 
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos 
serviços objeto deste Edital; 
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE. 
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, 
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente. 

ATENDE 

5.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho 
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

ATENDE 

 

CONCLUSÃO:  

A Empresa CONSTRUTORA STS LTDA, ATENDE plenamente as exigências quanto a QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 
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PARECER TÉCNICO: Das empresas que apresentaram o envelope de habilitação, no que se refere a 

qualificação técnica resume-se da seguinte forma: 

 

Nº EMPRESA SITUAÇÃO 

1. MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI ATENDE 

2. ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELLI ATENDE 

3. RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ATENDE 

4. SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI ATENDE 

5. SEAL CONSTRUÇÕES AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA ATENDE 

6. CONSTRUTORA LISBOA SALES EIRELLI ATENDE 

7. JR EMPREENDIMENTOS LTDA ATENDE 

8. TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI ATENDE 

9. PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI ATENDE 

10. CONSTRUTORA STS LTDA ATENDE 

 

Logo, conclui-se que todas as empresas atenderam plenamente as exigências quanto a QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. 

 

 

_________________________________ 

DORANALDO G. DE MELLO NETO 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA 95.406/BA 


