
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
“Fundada em 15 de agosto de 1853”

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
Departamento de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

ATA DE SESSÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Às nove horas do dia vinte e cinco de abril do ano de dois mil e vinte e

dois, na sala de reuniões da Secretaria de Economia e Finanças – Município de Jahu,

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria de n.º 41, de 03

de janeiro de 2022, composta pelos servidores: Daniel Esteves de Barros, Presidente, João

Alfredo Ribeiro Júnior  e Bruno Boaretti Nogueira membro da Comissão, para a abertura

dos envelopes de habilitação do certame licitatório na modalidade: Tomada de Preços nº

001/2022,  tipo  menor  preço  global,  cujo  objeto  é  a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA  FORNECIMENTO  DE  MÃO  DE  OBRA  E  EQUIPAMENTOS  NECESSÁRIOS

PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES

NO JARDIM PADRE AUGUSTO SANI  –   JAHU/SP.

Ato contínuo, o Presidente da Comissão declarou aberta a Sessão Pública,

em conjunto com a Equipe de Apoio e a única empresa entregar os envelopes dentro do

prazo previsto em Edital, até as 08h30min do mesmo dia vinte e cinco de abril de dois mil

e vinte e dois, a seguir informada: RARI & ROSE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA.,  CNPJ

nº 28.187.211/0001-02.

Em  seguida,  foi  procedida  a  abertura  do  ENVELOPE  DE  Nº  01 -

HABILITAÇÃO,  sendo  as  documentações  neles  contidas  verificadas  e  rubricadas  por

todos  os  presentes.  A  seguir,  os  integrantes  da  Comissão  Permanente  de  Licitação

passaram a examinar as documentações apresentadas. 

Quanto à documentação da empresa  RARI & ROSE CONSTRUÇÕES

CIVIL LTDA., constatou-se que a licitante apresentou a documentação em acordo com o

que havia sido solicitado no referido Edital, excetuando-se por dúvidas surgidas no tocante

aos Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela empresa, que não contavam com

o registro no CREA ou no CAU, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico,
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conforme exigido em item editalício. 8.5.

O Sr. Ailton César Oliveira de Jesus, representante da empresa, afirmou

que  o  CREA  não  efetua  registro  de  Atestados  de  Capacidade  Técnica  em  nome  da

empresa, mas sim em nome do profissional em si.

Ao  realizar  uma  diligência  no  site  do  CREA

(https://www.creasp.org.br/perguntas-frequentes/acervo-tecnico/),  a  Comissão

Permanente de Licitação obteve a seguinte informação: “conforme o Art. 58 da Resolução

n° 1025/09 do Confea,  “as  informações   acerca da execução da obra ou prestação de

serviço, bem como os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado, devem ser

declarados por profissional que possua habilitação nas profissões abrangidas pelo Sistema

Confea/Crea”.

A Comissão de Licitação também realizou diligência com o responsável

técnico da Secretaria de Mobilidade Urbana, o Sr. Secretário Adjunto: Sérgio Luís Baraldi, e

também diretamente ao CREA da cidade de Bauru/SP, do telefone (14) 3223-8300. A

atendente  informou  que,  de  fato,  o  CREA/SP  não  registra  Atestados  de  Capacidade

Técnica em nome da empresa, mas sim, em nome do Engenheiro responsável pela obra.

Com base nisso, entende-se que o Edital continha um vício ao exigir algo

que depende de uma função que o órgão competente em questão não realiza, logo, não

haveria sentido inabilitar a empresa em questão por conta de tal documento.

Destarte,  a  empresa  RARI  &  ROSE  CONSTRUÇÕES  CIVIL  LTDA.

restou, assim, HABILITADA para o certame. 

Ato contínuo, diante de ausência de outras licitantes credenciadas para o

certame  e,  uma  vez  que  a  única  empresa  interessada  na  licitação  apresentou  a

documentação de habilitação em acordo com o que solicitava o Edital,  a Comissão de

Licitação houve por bem realizar a abertura do envelope de n.º 02 – Proposta Comercial. 

Após  a  abertura  do  envelope de  n.º  02,  constatou-se  que  a  empresa

RARI & ROSE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. ofertou o preço total de R$ 423.447,49

(quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove
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centavos). O preço estimado do Edital era de R$ 439.806,50 (quatrocentos e trinta e nove

mil, oitocentos e seis reais e cinquenta centavos), logo, a empresa ofertou uma proposta

R$ 16.359,01 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e um centavo) abaixo do

estimado, cerca 3,71959259% de economia, em relação ao estimado.

A  Comissão  de  Licitação  irá  encaminhar  o  processo  em  questão  à

Secretaria de Mobilidade Urbana para análise e manifestação técnica quanto à Proposta e

os cálculos que compuseram esta, incluindo o BDI.

Nada mais havendo digno de nota, nem a ser tratado, uma vez que a

única empresa devidamente credenciada não se manifestou em nenhum momento quanto

à  intenção  de  interpor  recurso,  encerrou-se  a  sessão,  indo  esta  ata  assinada  pela

Comissão Permanente de Licitação.

Jahu, 25 de abril de 2022.

DANIEL ESTEVES DE BARROS

PRESIDENTE DA COMISSÃO

BRUNO BOARETTI NOGUEIRA

Membro da Comissão

JOÃO ALFREDO RIBEIRO JUNIOR

Membro da Comissão

AILTON CÉSAR OLIVEIRA DE JESUS

Rari & Rose Construções Civil LTDA EPP
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