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32  ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2  005/2020-PROC. ADM. N2  234/2020 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito à Av. Presidente Costa e Silva, s/n2, Dique do Tororó, nessa 

Capital, reuniram-se em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeada 

através da Portaria n2  008/2019, alterada pela Portaria n9  023/2019, abaixo assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar os documentos de Habilitação da licitante EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA 

INDÚSTRIA E SANEAMENTO S/A, referente a CONCORRÊNCIA n2 005/2020, tipo menor preço, cujo objeto 

consiste na contratação de empresa para execução dos serviços do barramento e do dispositivo de 
controle de vazão do reservatório de detenção do sistema de drenagem do Rio Paraguari em Periperi, no 
Município de Salvador/BA, de acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no 

Edital. Aberta a sessão, de logo foi analisado as manifestações, sob a forma de Recurso, apresentado pela 
empresa AGSERVICE ENGENHARIA LTDA, em 20/05/2020 (doc. anexo). Contudo não será conhecido o 

recurso em razão de não haver os pressupostos legais para seu cabimento, vez que ainda não houve o ato 
administrativo decisório a ser Recorrido pelas licitantes interessadas. Equivoca-se a licitante AGSERVICE 

quando em sua peça assevera: "Por tantas e tais, digníssima Comissão de Licitação, os motivos 

apresentados por Vossas Senhorias para justificar a Habilitação das Empresas: tiveram, ao nosso ver, 

caráter estritamente subjetivo e pessoal, até mesmo porque não foram explicitamente detalhadas e 

explicitados". Por razões claras e evidentes: ATÉ O MOMENTO NÃO FOI, SEQUER,  

DIVULGADO/PUBLICADO A DECISÃO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DAS 

LICITANTES CONCORRENTES NO CERTAME!!! (conforme previsto na 29  Ata, disponível no Portal SUCOP). 

Logo, não existindo decisão a ser ataca e/ou reformada, sob a forma de recurso administrativo por 

qualquer de um dos interessados. E não é só, igualmente, é preciso ressaltar que esta Comissão, sempre 

adotou em seus julgamentos critérios objetivos, o respeito ao Edital e ao art. 32  da Lei 8666/93. "A 

licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da  

vincula cão ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos". 
(grifamos) Por fim, com esteio nos princípios inerentes à Administração Pública e nos princípios gerais das 
licitações, mesmo não havendo ao menos uma decisão a ser Recorrida, a Comissão decidiu por analisar 

os 02 (dois) pontos apontados pela AGSERVICE contra a documentação da empresa EBISA, vejamos: Ponto 

1: que a EBISA apresentou a Certidão do seu contador com data de 13/03/2020 (fls. 55) e Ponto 2: que a 

comprovação do Patrimônio Líquido se encontra no item 4.1 (fls. 58) de sua documentação, que não é 

procedente, porque neste item não consta essa comprovação. Do ponto 1:  Como se confirma o Edital 

não exige a apresentação da certidão de regularidade do profissional contábil, tonando-se, portanto, 

inócua a certidão apresentada. Ainda a referida certidão se encontra dentro do prazo de validade, 

qual seja 11/06/2020. Do ponto 2:  No que tange a indicação da Comprovação do Patrimônio Líquido no 

item 4.1, restou evidente que a licitante cometeu um erro de natureza formal, vez que consta em sua 
documentação (índice-subitem 3.2 e nas fls. 42/54) toda documentação para comprovação, qual seja o 

Balanço Patrimonial, atendendo plenamente ao quanto exigido no subitem 11.8.2 do Edital. Restando 

inequívoca a ausência de dolo ou má-fé cometido pela licitante, que em nada lhe aproveitaria e tampouco 

prejudicaria a Administração, não possuindo força para configuração da invalidade da comprovação do 

patrimônio líquido. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACÃO:  Após análise e julgamento 

da documentação, verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão 

decidiu: INABILITAR a licitante EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDÚSTRIA E SANEAMENTO S/A pelo 

seguinte motivo: não comprovar as quantidades mínimas requisitadas para capacidade técnica 

profissional, ordenados nos itens 1-"execução de estruturas em gabião tipo colchão" e 2-"instalação de 
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geogrelhas e/ou geomantas p/ reforço e estabilização de solos", das Parcelas de Maior Relevância, 

conforme quadro anexo, violando a exigência do subitem 11.9.2, aliena "a" do Edital, sendo o ato, aqui, 

devidamente motivado e legalmente amparado no Edital e na Lei Licitações n2  8.666/93, art. 27, II, c/c 

art. 30. Quanto aos requisitos da Capacidade Jurídica; da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista 
e da demonstração da Idoneidade Financeira foram devidamente atendidos pela licitante. Nada mais 

havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na 
presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de 

Licitação. O resultado do julgamento da Habilitação, será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, 

concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109 c/c art. 110 da Lei n2  8.666/93. Registrando-

se que o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão 
de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Salvador, 22 de maio de 2020. 
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continua... 

CONCORRÊNCIA 005/2020 

Serviços do barramento e do dispositivo de controle de vazão do reservatório de detenção do sistema de drenagem do Rio Paraguari em Periperi, em de Salvador/BA 
Empresa: EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA 

Comprovação Profissional: item 11.9.2, alinea "a"  

Atestado Profissional - Roberto Vieira de Melo Elgaid 

ITEM PACELAS DE RELEVÂNCIA Edital 
CAT 

OBSERVAÇÃO 
16628/2018 .Barbosa 1779/1199 PM Belo Campo 1779/1199 PM Planaltino SUB-TOTAL 

1 
Exec. de estruturas em gabião tipo colchão 

1.900m2  
220,00 

Pág. 139 
220,00 

<menor que o 

exigido 

2 
Instalação de georelhas e/ou geomantas p/reforço e 

estabilização de solos 
14.500m2  

- 
3 Exec. de aterro compactado 5.300m3  10.800,00 Pág. 119 3.159,00 Pág. 129 13.959,00 
4 Exec. de estrutra de concreto armado 200m3  540,00 Pág. 120 540,00 

5 
Exec. de barramento/barragem como dispositivo de vazão 2. 200m2  

- 

ITEM PACELAS DE RELEVÂNCIA Edital 
CAT 

OBSERVAÇÃO 
1334/1994 CBA Constrtora 1779/1999 PM Matina(1) 1086/1999 (2) SUB-TOTAL 

1 Exec. de estruturas em gabião tipo colchão 1.900m2  220,00 

2 
Instalação de georelhas e/ou geomantas p/reforço e 

estabilização de solos 
14.500m2  1.286,00 Pág. 132 

1.286,00 

<menor que o 

exigido 
3 Exec. de aterro compactado 5.300m3  225,00 Pág. 137 14.184,00 
4 Exec. de estrutra de concreto armado 200m3  540,00 

5 

Exec. de barramento/barragem como dispositivo de vazão 
2.200m2  3.500,00 Pág. 137 

3.500,00 

Barragem de Terra 

/Alvenaria de Pedra 

Comprovação Oprecional: item 11.9.2, alinea "h" 

Atestado da Empresa  

ITEM PACELAS DE RELEVÂNCIA Edital 
CAT 

OBSERVAÇÃO 
941/005 DMER-PMS 001841/10 VOTORANTIM ART 234911 CASAL SUB-TOTAL 

1 Exec. de estruturas em gabião tipo colchão 1.900m2  5.103,41 Pág. 84 Pág. 103 5.103,41 

2 
Instalação de georelhas e/ou geomantas p/reforço e 

estabilização de solos 
14.500m2  338.747,29 Pág. 88 

338.747,29 
3 Exec. de aterro compactado 5.300m3  22.620,00 Pág. 83 35.460,02 Pág. 88 58.080,02 
4 Exec. de estrutra de concreto armado 200m3  1.614,00 Pág. 93 1.614,00 

5 
Exec. de barramento/barragem como dispositivo de vazão 2. 200m2  

114.353,00 
Pág. 93 

114.353,00 



ITEM PACELAS DE RELEVÂNCIA Edital 
CAT 

OBSERVAÇÃO 
734/1989 SAA Bonto 734/1989 SAA Bonto 639/2007 PM Alagoinhhas SUB-TOTAL 

1 Exec. de estruturas em gabião tipo colchão 1.900m2  5.103,41 

2 
Instalação de georelhas e/ou geomantas p/reforço e 

estabilização de solos 
14.500m2  

6.959,23 
Pág. 112/114 

345.706,52 

3 Exec. de aterro compactado 5.300m3  100.797,70 Pág. 112 158.877,72 

4 Exec. de estrutra de concreto armado 200m3  710,00 Pág. 92 4.267,60 Pág. 97 480,58 Pág. 93 7.072,18 

5 
Exec. de barramento/barragem como dispositivo de vazão 2. 200m2  27. 	, 00 700 Pá g. 91 87 . 	, 75 754 Pág . 97 Pág . 114 

229.807,75 

(1)0 atestado consta na CAT 1779/1999 

(2) CAT 10286 Lista algumass obras, inclusive de barragem de terra, porém não apresenta atestado 

CRQ da Empresa val.31/03/21 

CRQ de Roberto Vieira de Melo Elgaid 

CRQ de Mauro Alfredo de Almeida Menezes 

CRQ de Bruno Camozzato 

CRQ de Emer Gonçalves Ferreira 

CRQ de Bruno Camozzato 

Curriculum de Roberto Vieira de Melo Elgaid 

Termo de compromisso de Roberto Vieira de Melo Elgaid 

Currículum Bruno Camozzato 

Termo de compromisso Bruno Camozzato 

Curriculum de Emer Gonçalves Ferreira 

Termo de compromisso EbisaxEmer 

Relação das iinst.de  canteiro,máuinas e equipamentos 

Indicação da equipe técnica 

Declaração de visita 

Pág. 69/70 

Pág. 71 

Pág. 72 

Pág. 73 

Pág. 74 

Pág. 74 

Pág. 141/145 

Pág. 146 

Pág. 147 

Pág. 148 

Pág. 149/151 

Pág. 152 

Pág. 153 

Pág. 154 

Pág. 155 

Conlusão: 

A habilitação técnico operacional foi cumprida através dos atestados apresentados, porém nos atestados do Responsável Técnico Eng° Roberto Vieira de Melo Elgaid apresentados, 

não foram comprovadas as quantidades minimas exigidas nos itens 01 e 02 das Parecelas de Maior Relevância. 

Os atestados apresentados são em nome de 4 profissionais que não constam na CRQ da Empresa, além do mais na relação da equipe técnica a indicação do responsável técnico é o Eng° Roberto Vieira de Melo, não 

constando nenhum dos profissionais dos atestados da habilitação técnico operacional, nem as suas CRQ's. 
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42  ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2  005/2020-PROC. ADM. N2  234/2020 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Comissão Permanente 

de Licitação da SUCOP, sito à Av. Presidente Costa e Silva, s/n2, Dique do Tororó, nessa Capital, reuniram-

se em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria 

n2  008/2019, alterada pela Portaria n2  023/2019, abaixo assinados, com o fim especifico de analisar e 

julgar os documentos de Habilitação da licitante SANJUAN ENGENHARIA LTDA, referente a 

CONCORRÊNCIA n2  005/2020, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de empresa para 

execução dos serviços do barra mento e do dispositivo de controle de vazão do reservatório de detenção 

do sistema de drenagem do Rio Paraguari em Periperi, no Município de Salvador/BA, de acordo com as 

exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. Aberta a sessão, de logo foi analisado 

as manifestações, sob a forma de Recurso, apresentado pela empresa AGSERVICE ENGENHARIA LTDA, 

em 20/05/2020 (doc. anexo). Contudo NÃO será conhecido o recurso em razão de não haver os 

pressupostos legais para seu cabimento, vez que ainda não houve o ato administrativo decisório a ser 

Recorrido pelas licitantes interessadas. Equivoca-se a licitante AGSERVICE quando em sua peça assevera: 

"Por tantas e tais, digníssima Comissão de Licitação, os motivos apresentados por Vossas Senhorias para 
justificar a Habilitação das Empresas: tiveram, ao nosso ver, caráter estritamente subjetivo e pessoal, 
até mesmo porque não foram explicitamente detalhadas e explicitados". Por razões claras e evidentes:  

ATÉ O MOMENTO NÃO FOI, SEQUER, DIVULGADO/PUBLICADO A DECISÃO DO JULGAMENTO DOS  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DAS LICITANTES CONCORRENTES NO CERTAME!!! (conforme previsto  

na 2@ Ata, disponível no Portal SUCOP). Logo, não existindo decisão a ser ataca e/ou reformada, sob a 

forma de recurso administrativo por qualquer de um dos interessados. E não é só, igualmente, é preciso 

ressaltar que esta Comissão, sempre adotou em seus julgamentos critérios objetivos, o respeito ao Edital 

e ao art. 32  da Lei 8666/93. "A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vincula ção ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos".  (grifamos) Por fim, com esteio nos princípios inerentes à Administração Pública 

e nos princípios gerais das licitações, mesmo não havendo ao menos uma decisão a ser Recorrida, a 

Comissão decidiu por analisar o ponto apontado pela AGSERVICE contra a documentação da empresa 

SANJUAN, vejamos: que a licitante não apresentou atestado técnico para atendimento ao requisito do 

Edital de execução de barramento como dispositivo de controle de vazão, considerando ainda o quanto 

consignado no 32  Caderno Perguntas/Respostas. A licitante SANJUAN não comprovou a execução de 

serviços exigido no item 5, das parcelas de maior relevância. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO:  Após análise e julgamento da documentação, verificada a autenticidade das certidões, 

nos sites específicos na internet, a Comissão decidiu: INABILITAR a licitante SANJUAN ENGENHARIA 

LTDA pelo seguinte motivo: não comprovar a capacidade técnica profissional e operacional referente a 

"execução de barramento como dispositivo de controle de vazão"-tem 5 das parcelas de maior 

relevância-considerando ainda o quanto consignado no 32  Caderno Perguntas/Respostas (quadro 

anexo), violando as exigências do subitem 11.9.2, alienas "a" e "b", sendo o ato, aqui, devidamente 

motivado e legalmente amparado no Edital e na Lei Licitações e Contratos n2  8.666/93, art. 27, II, c/c 

art. 30. Quanto aos requisitos da Capacidade Jurídica; da Regularidade Fiscal, Previdenciária e 

Trabalhista e da demonstração da Idoneidade Financeira foram devidamente atendidos pela licitante. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos 

acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da 

Comissão de Licitação. O resultado do julgamento da Habilitação, será publicado no Diário Oficial do 
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Município/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109 c/c art. 110 da Lei n° 

8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos 

interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do 

órgão. Salvador, 01 de junho de 2020. 
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Concorrência: 005/2020 
Serviços do barramento e do dispositivo de controle de vazão do reservatório de detenção do sistema de drenagem do Rio Paraguari em Periperi. 

Empresa: Sanjuan 

ITEM PACELAS DE RELEVÂNCIA Egim 

CAT 's 

TOTAL Obs. Empresa Sanjuan, Profts. Henrique de Araújo 

Empresa HS, 

Profis. Henrique de 

Araújo 

CAT 36903/2018, p.52 CAT 3772/2018, p.85 CAT 30832/2018, p.96 CAT 840/1995, p.171 

1 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS EM GABIÃO TIPO COLCHÃO 1.900 m2 3.887,00 	p. 59 3.887,00 

2 
INSTALAÇÃO DE GEOGRELHAS E/OU GEOMANTAS PARA 

REFORÇO E ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS 
14.500 m2  12.167,10 	p.59 12.250,00 	p.88 24.417,10 Manta geotextil 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 5.300 rri3  P. 22.013,91 
59/61/69 

p.88 
920,00 2.650,00 	p.173/179 25.583,91 

4 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 200 m3  1.250,13 	p.98/99 120,00 	p.173/174 1.370,13 

5 
EXECUÇÃO DE BARRAMENTO / BARRAGEM COMO DISPOSITIVO 

DE CONTROLE DE VAZÃO 
2.200 m3  - 

 

p.45 - Registro de Quitação Pessoa Jurídica 

- Registro de Quitação Pessoa Física 

CRQ -Henrique de Araújo Andrade F2 - Eng. Civil 

CRC1 -Daniel Castro Andrade - Eng. Civil 

- Quadro 1 e 2: Profissional e Empresa 

- Indicação do Responsável Técnico 

-Henrique de Araújo Andrade F2 

- Relação da Equipe Técnica 

-Henrique de Araújo Andrade E° 

-Daniel Castro Andrade 

Declaração 

-Henrique de Araújo Andrade P2 

-Daniel Castro Andrade 

- Curriculum 

-Henrique de Araújo Andrade F.2 

-Daniel Castro Andrade 

- Contrato 

-Daniel Castro Andrade 

- Relação dos Equipamentos 

- Declaração de Cumprimento da Legislação Trabalhista de 

Menores 

p.47 

p.48 

p.176/177 

p.178 

- CAT 36903/2018 - 12  Etapa da Urbanização da pista de borda - Orla Azul - São João do Cabrito - Subúrbio Ferroviário Salvador / CONDER ; 

- CAT CAT 3772/2018 - Infraestrutura para obras de duplicação da Rua Luiz Maria - Prefeitura de Salvador; 

- CAT 30832/2018 - Construção de Escola Municipal - Madre de Deus; 

- CAT 840/1995 - Abatedouro Municipal de Campo Formoso / URBIS - Ba. 

p.179 

p.180 

p. 185 

p.181 

p. 186 

p.187 

p. 188 

p.192 

Empresa Sanjuan: Não atendeu a parcela de maior relevancia no item 5 - 

Execução de barramento / Barragem como dispositivo de controle de vazão. 
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52- ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2  005/2020-PROC. ADM. N2  234/2020 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Comissão Permanente 

de Licitação da SUCOP, sito à Av. Presidente Costa e Silva, s/n2, Dique do Tororó, nessa Capital, reuniram-

se em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria 

n 2  008/2019, alterada pela Portaria n2  023/2019, abaixo assinados, com o fim especifico de analisar e 

julgar os documentos de Habilitação da licitante AGSERVICE ENGENHARIA LTDA, referente a 

CONCORRÊNCIA n2  005/2020, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de empresa para 

execução dos serviços do barramento e do dispositivo de controle de vazão do reservatório de detenção 

do sistema de drenagem do Rio Paraguari em Periperi, no Município de Salvador/BA, de acordo com as 
exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. Aberta a sessão, de logo foi analisada 

toda a documentação apresentada pela licitante. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITACÃO:  Após análise e julgamento da documentação, verificada a autenticidade das certidões, nos 

sites específicos na internet, a Comissão decidiu: HABILITAR a licitante AGSERVICE ENGENHARIA LTDA 

em razão de preencher os requisitos da Capacidade Jurídica; da Regularidade Fiscal, Previdenciária e 
Trabalhista; da demonstração da Idoneidade Financeira e da demonstração da Capacidade Técnica 
(quadro anexo), sendo o ato, aqui, devidamente motivado e legalmente amparado no Edital e na Lei 

Licitações e Contratos n2  8.666/93. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-

se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai 
assinada pelos membros da Comissão de Licitação. O resultado do julgamento da Habilitação, será 
publicado no Diário Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 

109 c/c art. 110 da Lei n2  8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório se encontra 

à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de 

expediente do órgão. Salvador, 01 de junho de 2020. 
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ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 005/2020 

Serviços do barramento e do dispositivo de controle de vazão do reservatório de detenção do sistema de drenagem do Rio Paraguari em Periperi. 

Empresa: AG Service 

ITEM PACELAS DE RELEVÂNCIA EDITAL 

CAT 's 

TOTAL Obs. Empresa AG, Profis. Antonio Gaivão dos Santos 

CAT FL 37248, p.186 , Ba 20140002813, p.191 CAT 533/2019, p.310 CAT 120961/2017, p.332 

1 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS EM GABIÃO TIPO COLCHÃO 1.900 m2 5.100,00 p. 190 5.100,00 

2 
INSTALAÇÃO DE GEOGRELHAS E/ou GEOMANTAS PARA 

REFORÇO E ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS 
14.500 m2  6.285,84 p.190 19.771,44 	

p.206/214/ 

226/246 
5.319,18 p.328 31.376,46 Manta geotextil 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 5.300 m3  4.471,72 p.190 3.435,93 p.341 7.907,65 

4 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 200 m3  
p.214;246;2 

1.475,62 
84 

58.034,33 
p.312 

59.509,95 

5 
EXECUÇÃO DE BARRAMENTO / BARRAGEM COMO DISPOSITIVO 

DE CONTROLE DE VAZÃO 
2.200 m3  150.489'00 p310 34.864,80 p.350 185.353,80 

- Registro de Quitação Pessoa Jurídica 

Registro de Quitação Pessoa Física 

CRQ -Antonio Gaivão dos Santos - Eng. Civil 

CRQ - Marcos Antonio Lacerda Silva - Eng. Civil 

CRQ - Valério Ribeiro da Silva Carvalho - Eng. Mec. 

CRQ - Fabrício Caires Cambui Vieira - Eng. Eletricista 

CRQ - Bruno Barreto dos Santos - Eng. Civil 

- Quadro Resumo 

- Indicação do Responsável Técnico 

-Antonio Gaivão dos Santos 

- Indicação do Pessoal Técnica 

- Relação da Equipe Técnica 

Declaração dos prof. para o quadro técnico 

-Antonio Gaivão dos Santos 

-Marcos Antonio Lacerda Silva 

- Declaração de disponibilidade das instalações e equip. 

-Antonio Gaivão dos Santos 

- Autorização para inclusão de nomes na Equipe Técnica 

-Marcos Antonio Lacerda Silva 

- Curriculum 

-Antonio Gaivão dos Santos 

-Marcos Antonio Lacerda Silva 

- Declaração de Cumprimento da Legislação Trabalhista de 

Menores 

Empresa AG: Habilitada 

p.164 

p.171/179 

p.173/181 

p.175 

p.177 

p.180 

p.186 

pA14 

pA18 

p.420 

p.423 

p. 424 

p. 535 

p.543 

p.544 

p.546 

p. 559 

p567 

- CAT FL 37248- Material e Mão de Obra para a Canalização de Córrego - Prefeitura de Marília - São Paulo; 

- Ba 20140002813 - Urbanização da Comunidade Porto dos Milagres e Ampilação do lot. Novo Horizonte - Valença; 

- CAT 533/2019 - Construção da Barragem de Gasparino no Município de Coronel João Sá - Ba; 

- CAT 120961/2017 - Reconstrução da Barragem de Camará - Alagoa Nova / Pb. 
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AG Service 	SUCOP - SUPERINTENDENCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

DO SALVADOR 
Doc N° : CA -SUCOP/Externo-366/ 2020 

NOME : AG SERVICE - Externo 
Assunto : ADMINISTRATIVO - INFORMAÇÕES 

	  Data Entrada • 20/05/2020 

Carga Caxamd - loa V.a -RR 
0,4--dau code 

MEEI 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

CONCORRÊNCIA EDITAL No. 005/2020 
Processo Administrativo no 234/2020 

OBJETO: Contratação de ~pesas para execução dos serviços do barramento e do 
dispositivo de controle de vazão do reservatório de detenção do sistema de drenagem do 
Rio Paraguari em Periperi, no Município de Salvador/BA, 
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A ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR. 

A AGSERVICE ENGENHARIA LTDA., CNPJ/NIF no 13.558.309/0001-43, com 

sede à Av. Celso Garcia, No 3778 - Conj. 21 - B, Tatuapé - São Paulo/SP, em 

atendimento ao Edital da CONCORRÊNCIA EDITAL No. 005/2020 - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO No 234/2020, promovida pela SUPERINTENDÊNCIA DE 

OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-SUCOP, situada na Av. Presidente Costa e 

Silva, s/no - Dique do Tororó, nesta Capital, cujo objeto está consubstanciado na 

presente licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DO BARRAMENTO E DO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE VAZÃO 

DO RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO RIO 

PARAGUARI EM PERIPERI, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, vem por meio 

do presente instrumento oferecer suas anexas razões para fundamentar o PEDIDO 

DE INABILITAÇÃO DAS EMPRESAS LICITANTES: 

EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDÚSTRIA E SANEAMENTO S/A; 

SANJUAN ENGENHARIA LTDA. 

Requerendo desde já a remessa do presente instrumento e s 

apreciação de Autoridade Superior, se no prazo legal, a p 

exas razões à 

ópria Comissão de 

Licitação não se dignar a declarar inabilitada as citadas empresa 
AGS 
Laura ari seA. M. Coelho 
Eng. Ci CREPJBA 20409-D 

NP: 0500857512 

Endereço 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n. 3213. Ed. Golden Plaza, 
1. andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 

Ernail 	 Telefone 
contato@agserveng.com.br 	(71) 2106.0800 
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1— DOS ASPECTOS INTRODUTÓRIOS: 

O exame dos documentos nesta fase de habilitação realmente deverá ser 

minucioso e detalhado, porém, estritamente de acordo e à luz com o Instrumento e 
Convocatório, procedendo-se a um julgamento objetivo e dentro das explícitas 

normas da Lei. 

Ademais, não existe discricionariedade reconhecida pela Lei, para qualquer 

Administração Pública estabelecer, no caso concreto, regras específicas acerca de 

uma Habilitação Jurídica ou invocar Leis, Normas, Decretos ou posicionamentos 

particulares e subjetivos que não estejam retro solicitados explicitamente no 

escopo de um Edital, em seus anexos ou em seus esclarecimentos e se inseridos 

nestes instrumentos, estes dispositivos normativos deverão estar verdadeiramente 

em consonância com a legislação vigente. 

Tanto a doutrina nacional como a estrangeira, reconhece e proclama que toda 

licitação está sujeita a este princípio, mesmo que não traduzidos em normas 

oficiais escritas, mas nem por isso desprezível no procedimento, porque são eles 

que caracterizam o intuito e conferem validade ao resultado seletivo, pois o 

julgamento somente poderá ocorrer apoiado em fatores concretos pedidos 

claramente pela Administração, em direto confronto entre o que foi apresentado 

pelos diversos licitantes e o que estava sendo exigido nas cláusulas e itens do 

Instrumento Convocatório. 

Outrossim, configura-se uma presunção, que a comprovação da qualificação 

técnica na fase de habilitação, induz que o sujeito, se contratado, disporá de grande 

probabilidade de executar satisfatoriamente as prestações dev 

objeto a ser contratado, a Administração Pública está implicit 

a qualificação técnica que deverão ser apresentadas pelos eve 

e ao definir o 

e delimitando 

interessados, 
AGS RVIC ENG 
laura 	ria de A. M. Coelho 

2a...ânt=_ 

Endereço 
	 Email 	 Telefone 

Av. Antônio Carlos Magalhães, n. 3213. Ed. Golden Plaza, 	contato@agserveng.combr 	(71) 2106.0800 
1. andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 
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sendo oportuno transcrever o pronunciamento do grande jurista Marçal Justen 

Filho (Livro Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos): 

"[...] Comprova-se a aptidão do habilitante, comparando-se o objeto da 

licitação com as atividades por ele anteriormente exercidas, quanto a 

características, quantidades e prazos. Havendo compatibilidade - sinônimo, 

aí, de afinidade - entre as atividades e o objeto, estará atendida parte 

substancial da prova de aptidão, que se completará com a indicação das 

instalações e do aparelhamento necessário à execução do objeto [...]". 

Assim também comungamos do ideal, que num estado de Direito, a Administração 

Pública atua sempre com respeito ao império da legalidade, uma vez que a função 

administrativa adequada à lei, exclui a arbitrariedade e possibilita a satisfação de 

direitos e interesses individuais, coletivos e sociais. 

Ainda, consoante a este assunto, vale ratificar, que Recurso é todo meio permitido 

empregado pelas partes, a fim de resguardar di'reitos litigados, com a finalidade de 

alterar a demanda, promover a reforma do solicitado por terceiros ou reformular 

um errôneo julgamento outrora proferido, pois no direito comum ou no direito 

administrativo, de um modo geral, visam os Recursos impugnar decisões ou pedir 

retificações destas quando contestadas. 

Aferindo-se então todas estas ponderações, isto significa dizer, que qualquer 

Recurso estimula a Administração a se pronunciar, sendo órgão estatal recorrido, 

obrigado a proferir sua Decisão Final estritamente pautada e fundamentada nas 

legislações vigentes. 

Um conceito também importante de se trazer a lume, é o e iceito do que 

verdadeiramente é uma prova de Habilitação Jurídica, que a re lidade, por 

entendimento dos juristas, corresponde à comprovação na e i stência da 
AGSEVCEi HARIALTDA 
Laura 
Eng. Civil ENBA 20409-D 

: 0500857512 

Endereço 	 Email 	 Telefone 
Av. Antônio Carlos Magalhães. gr,  3213. Ed. Golden Plaza, 	contato@agsemeng.com.br 	(71) 2106.0800 
1. andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 
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moer 

capacidade de fato e da regular disponibilidade para o exercício das faculdades 

jurídicas e legais de uma organização. 

Finalmente, devemos trazer a talho o princípio de que a titularidade de impetrar 

um Recurso é conferida a quem se sinta atingido diretamente por uma decisão 

proferida ou por uma contestação de uma decisão, e somente tendo os seus 

direitos violados, como estamos tendo agora os nossos, é que se pode utilizar do 

arrolamento deste instrumento, além disto, este direito está assegurado no artigo 

109, inciso i, alínea a) da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem 

como na Constituição Federal, Carta Magna do país, que assegura a ampla defesa 

e o direito ao contraditório. 

II- DA BASE DO PEDIDO FORMULADO: 

Por certo e dentro dos preceitos legais, licitação é um processo que interessa no 

seu todo as duas partes, a Administração, porque busca em prol do numerário 

público, efetivar a melhor contratação e a mais vantajosa, e o licitante, que se 

apresenta neste processo da melhor forma, uma vez que almeja sagrar-se 

vencedor do certame, podendo desta forma, contratar com a outra parte, a 

Administração Pública. 

É neste processo, onde são praticados uma série de atos interligados e com certa 

finalidade, atos estes, que são praticados tanto pela Administração, com pelos 

licitantes, e não seria lógico que estes últimos participassem do referido processo, 

aceitando todo e qualquer ato da Administração ou dos outros concorrentes, que 

eventualmente podem ser arbitrários e eivados de vícios jurídicos, até mesmo 

impróprios ao procedimento, trazendo incontestáveis prejuízo 	certame, e 

muitas vezes, se não tomadas as devidas providências, ode se tornar 

insanáveis, levando a nulidade de todo o Ato - Regra. 

Endereço 
Av. Antônio Carlos Magalhães, no 3213. Ed. Golden Plaza, 
1° andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 

Email 	 Telefone 
contato@agserveng.com.br 	(71) 2106.0800 
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Assim como o princípio processual, não permite que seja negado ao interessado a 

oportunidade de manifestação conforme prescrito na Constituição Federal quando 

inconformado com o ato ou os atos de uma autoridade, também a Lei 8.666/93 

nos Arts. 41 e 109, enseja a oportunidade do licitante de interpor Recurso 
C 

Administrativo, com o fito de ver modificado o ato da Autoridade no Processo, na 

busca de afastar o arbítrio e o prejuízo legal, moral ou financeiro. 

A Administração não pode descumprir as normas e condições do Edital (nesta 

terminologia entenda-se todo o conteúdo do instrumento convocatório, de seus 

anexos e de seus esclarecimentos, se prestados por escrito por membro da 

Comissão de Licitação), ao qual se acha estritamente vinculada, incluso aos demais 

preceitos da própria Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Federal 

esta, a que todas as Administrações Públicas estão subordinadas. 

Vale salientar, que mesmo os Egrégios Tribunais, órgãos fiscalizadores e de 

controle, em quaisquer das instâncias, não tem legitimidade para legislar acima 

destes preceitos legais, vigentes na doutrina praticada em especial, nas Leis 

Federais e na Carta Constitucional do País. 

É de liminar conhecimento, que cabe Recurso a todo e qualquer ato da 

Administração que envolva uma decisão, desde que preenchidos os pressupostos 

recursais: A LEGITIMIDADE, O INTERESSE, O ASPECTO TEMPORAL, A FORMA 

ESCRITA, A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E O PEDIDO. 

Para fundamentação do presente apelo, temos a apor os seg 	s argumentos: 

II - a) DA LEGITIMIDADE: AGS '"T4F. 	NHARIA LTDA 
Laura an 	. M. Coelho 
Eng. Civil CRE 4E3. 2' 09-D 

RNP: 0509, 857512 

 

Endereço 
	 Email 

	
Telefone 

Av. Antônio Carlos Magalhães, n. 3213. Ed. Golden Plaza, 	contato@agserveng_corn.br 	(71) 2106.0800 

1. andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 
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A legitimidade é a pertinência subjetiva do recurso e está traduzida na pessoa que 

participou do certame, visto que somente tem legitimidade para recorrer, os que 

participarem do processo licitatório, exceção para os casos previstos na Lei. 

Uma vez que a Recorrente entregou os envelopes de Habilitação e de Propostas de 

Preços, dentro dos prazos e preceitos editalícios, e se fez representar por preposto 

devidamente habilitado, tudo conforme definido no ato convocatório e na data pré-

estabelecida, está a AGSERVICE ENGENHARIA LTDA., investida do "Status" da 

legitimidade para Interposição de Recurso Administrativo. 

II - b) DO INTERESSE: 

O interesse decorre do fato de após analisar as Documentações de Habilitação 

disponibilizadas no site pela SUCOP, detectamos inconsistências nas 

documentações apresentadas pelas empresas, uma vez que em virtude da 

pandemia instalada, não ocorreu sessão presencial de abertura e análise de 

documentações e assim foram detectadas inconsistências nas documentações das 

seguintes licitantes: 

EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDÚSTRIA E SANEAMENTO S/A; 

SANJUAN ENGENHARIA LTDA. 

II - c) DO ASPECTO TEMPORAL: 

A tempestividade é um elemento de extrema importância f ara legalidade do 

Recurso, cumpre-se frisar, que este está sendo interposto dento 	razos legais, 

conforme doutrina infra invocada: 
AGSE ICE EN 
Laura Maria e A. M. Coelho 
Eng. Civ* REAIBA 20409-D 

P: 0500857512 

Endereço 	 Email 	 Telefone 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n" 3213. Ed. Golden Plaza, 	contato@agserveng.com.br 	(71) 2106.0800 
1" andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 
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A luz dos artigos 109 e 110, da Lei no 8.666/93, com a nova redação dada pela Lei 

8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99, são cinco as hipóteses para interposição 

de Recursos de Administrativos, em razão da qualidade do ato da Administração e 

para cada instância, existe um prazo determinado. 

Para o caso em apreço, o inciso I, alínea a), discorre que o prazo atribuído ao 

presente apelo, será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata. 

Então, temos assim o prazo recursal perante os ditames da lei delimitados a partir 

dos feitos das publicações da CPL: 

SALVADORMUI - Diário Oficial do Município do Salvador 

Agservice Engenharia Ltda 

(1/1 
A ;g55:::T:P:P:gnEEENZOREEW3NEEgáEgggg:WnfggEEEEEEIEMEEEf.EEENPN 
Alerte - Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais 
Tel. (21) 2215-4897 	 email: alerte©alerte.com.br  
Homepage: www.alerte.com.br  

Diário oficial do Município de Salvador, edição do dia 13/05/2020 
LICITAÇÕES 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - 
Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP 
Verifique em: http://diarios.alerte.com.br/50b4054d710d79ca5f4690e4220b2efc.pdf4tpage=20  

Página: 20 

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA No 005/2020 
A Comissão Permanente de Licitação da SUCOP, torna público para conhecimento dos 
interessados que será realizada a abertura dos envelopes no 02 - Habilitação da Concorrência no 
005/2020-Processo no 234/2020, cujo objeto consiste na contratação de empresas para execução 
dos serviços do barramento e do dispositivo de controle de vazão do reservatório de detenção do 
sistema de drenagem do Rio Paraguari em Periperi, no Município de Salvador/BA. 
LICITANTES/CLASSIFICAÇÃO VALOR PROPOSTO "K" 
1o) EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDÚSTRIA E SANEAMENTO S/A 0,67 
20) SANJUAN ENGENHARIA LTDA 0,69 
3o) 	AGSERVICE ENGENHARIA LTDA0,82 
4o) METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 0,88 
LICITANTES/CLASSIFICAÇÃO VALOR PROPOSTO "K" 

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 0,95 
60) EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA 0,96 
Devido a pandemia do COVID-19 e seguindo recomendações dos órgãos governamentais, par 
a propagação do vírus e evitar locais com aglomeração de pessoas a abertura dos envelopes n 
02-Habilitação, das 03 (três) melhores propostas (art. 63 da Lei Municipal no 8.421/201 

ENGENHARIA, 2) SANJUAN ENGENHARIA e 3) 10. AGSERVICE ENGENHARIA, se dará, 

dia 14/05/2020 às 09:00hs,  ficando assegurado aos lici tes o direito ao 
Contrarrazões, conforme legislação aplicável. Toda a documentação refe nte a Docum 
disponibilizada através do Portal da SUCOP. O inteiro teor do processo licitatór encontra-se à d 

evitar 

), qu 

m r ni 
jam: 1) EBISA 

echada no 
ministrativo e/ou 

e Habilitação, será 
o dos in eressados 

AGS • ENGENHA1A MA  	LObri3 Menta ue A. M. oelho Eng. Civil CRENBA 20409relefone Ernail 	RNP: Maj512 (71) 2106.0800 contato@agserveng. 
Endereço 
Av. Antônio Carlos Magalhães, no 3213. Ed. Golden Plaza, 
1. andar. Parque Bela Vista. Salvador_ Bahia. CEP: 40.280-000 
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na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, sito à Av. Marechal Costa e Silva, s/a - Dique do Tororó - Salvador/BA, 
no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Salvador, 12 de maio de 2020 ANA WCIA LUZ DE SOUZA E 
SILVA Presidente Comissão 

.ffiNERE 	 < FIM DO RECORTE  
(grifos nossos) 

Nunca é demais lembrar que o artigo 109 tem de ser obrigatoriamente acatado 

coadunado com o artigo 110 da multicitada Lei Federal 8.666/93, que determina 

que excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. 

Isto tudo posto, e antes de ferir o mérito a Recorrente reitera que o presente 

articulado seja recebido em ambos os efeitos - devolutivo e suspensivo - e 

conhecido pela Administração licitadora, face à sua franca tempestividade. 

II - d) DA FORMA ESCRITA: 

Para atender aos pressupostos recursais, o presente apelo está formulado na forma 

escrita, redação em língua oficial do país, o português, digitado, impresso e infra 

assinado por preposto devidamente habilitado nos autos, através de instrumento 

de procuração adendo ao presente instrumento. 

II - e) DA FUNDAMENTAÇÃO: 

II - e).1 O CONCEITO: 

Tome-se por fundamentação, o motivo pelo qual o Recorrente interpõe o presente 

Recurso, porque a manutenção da Declaração da Habilitação das empresas: EBISA 

ENGENHARIA BRASILEIRA INDÚSTRIA E SANEAMENTO S/A e SANJUAN 

ENGENHARIA LTDA., trará imensurável prejuízo ao processo lic .tcrio, pois ambas 

as empresas não atenderam a integralidade das exigências do Edital de licitação. 

AGSERVIC ENGEN 
II - e).2 DOS FATOS APONTADOS AO CASO CONCRETO: Laura ria de A. M. Coelho 

Eng§ wil CREAIBA 20409-D 
0500857512 

Endereço 	 Email 	 Telefone 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n. 3213. Ed. Golden Plaza, 	contato@agserveng.com.br 	(71) 2106.0800 
1" andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 



OE 	AITOMNIOC IA 

	

--, 'acre ex tua 	Crr ene 

	

tikrAir,ettãzffinwo 	u,t~ce CONTMIlliemin 
Warr",' rilt$4$216 
41~ ãrurttroneãO~ 

kwew ts~ 
W.44!-C~Z41,  

ftedtáikfDE 

O Ge MEt.$10 FCEGOWAI. C ONI~CÉE -IA~MA  
42.5~ relente X1001rrenlzm Pati~dita truaOlã REGULAR ãeeth ifte01~, 
ãttz *Menkte 410Wcztre 'wlgirrat mrdã data, de ~a cem celueã trémrawil-~ 
~tiãnen's cmitu,nre eãoteteüttã oet, irn Co occreubtes.,*0,2#5t4, 

	 coo flOfftene eet-R2ã "to ,~ nen 	c~utt debticã'Ob 	0o4.~~,ente, ~ORM IM.nr~dcrn ceiam ã Mulo ~rã oNtãn,ber,  
cerul 	 ã eguIcelãat'e doã tzte.INã .tãwfããt ell~die$ 11:4% nronstiorml da 

^r~rrei.3411141krziverffike~teme ft) Chen ~14V 	COSC ernd".~)1$$ 
C~~ lottOn 

crr ;$G101,~r 	rmá, 11541.$*$3.4.147~ 

Edd,  ai-Wide* 

 

trzeMant.-vm olha reg.1~4.s~gke~ 

 

$ 

5
4. 

ff 	AG Service 
	

Página 9 de 27 

Desmerece que se reproduzam aqui todos os documentos que se encontram 

disponíveis, mas de forma resumida informamos a esta Colenda Comissão 

Permanente de Licitação, os problemas detectados: 

EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDÚSTRIA E SANEAMENTO S/A: 

Esta licitante apresentou a Certidão do seu Contador com data de V 

13/03/2020: 

AGSER E GENHARIA LTDA 
laura 	ia de A. M. Coelho 
En 	vil CRENBA 20409-D 

RNP: 0500857512 

Endereço 	 Email 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n* 3213. Ed. Golden Plaza, 	contato@agserveng.com.br  
1* andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 

Telefone 
(71) 2106.0800 



- 

COMPROVAÇÃO DO PATRIMÕNIO LIQUIDO ENCONTRA-SE 
NO ITEM 4.L 
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Esta licitante informa que a comprovação do Patrimônio Liquido se encontra 

no item 4.1 de sua documentação, QUE NÃO É PROCEDENTE, porque neste 

item não consta essa comprovação. 

AGS:RVIDE NGENHARIA LTDA 
Laura M ia de A. M. Coelho 
Eng. vil CRENBA 20409-D 

RNP: 0500857512 

Endereço 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n. 3213. Ed. Golden Plaza, 
1. andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40280-000 

Ernail 
contato@agserveng.corn.br  

Telefone 
(71) 2106.0800 



GSERVIC N 	• 
Laura 	ria de A. M. Coelho 

—. Civil CREA/BA 20409,0 
RNP: 0500857512 
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4 	DEMoNsTRAÇÁO DA CAPACIDADE TÉCNICA 

pRovA DE REG 	 " ISTRO E .cen 'AÇÃO DA 1->IPR. 	E. nus RESPONSAyEt$ 
4,i 	;á:ma^ PARA CON4-0 CREA-DA, 

42 	compRovAcAD DE CAPACITAÇÃO TECNWA PA~LU EIDO PROFISSKYNAL 

13 	CURRI-4711LOS VfNICCIO DA EQUWE TÉCNicA, TIT4M0 De COMPROMISSO 

DECLARACÃO DA iinspoNTRil„fDADE E RELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE 
4,4 

CANTITROS., MAQUIN AS E EQUIVAMEN ros 

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCMCA EsPECIAULADA 

44 	DECLARAÇÃO DE VISITA E PLENO CONHECIMENTO 

Endereço 
Av. Antônio Carlos Magalhães, re. 3213. Ed. Golden Plaza, 
1. andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 

Email 
	

Telefone 
contato@agserveng.com.br 	(71) 2106.0800 
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Endereço 

Av. Antônio Carlos Magalhães, no 3213. Ed. Golden Plaza, 

1* andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 

Ernail 
	

Telefone 

contato@agserveng.com.br 	(71) 2106.0800 



secretaria de 
Iffiraestrutura 

e Obras Públicas 

SeyA,D2R SUCOP 
svoicinuiruillneía d. 
Obras Públicas Ofgertit 0,401I411 nn KIS Vil 

Obs 2:  Caso a empresa Vencedora não seja registrada no Estado da Bailia deverá apresentar a Certidão 
de Registro e Quitação com o °visto' do mesmo, antes do início da execução dos serviços. 

11.9.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, através de Atestado(s) fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado; devidamente registrados na entidade, profissional 
competente, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico — CAT, comprovando as 
parcelas de maior relevância técnica dos serviços, referente a: 

a) Capacidade técnico profissional de seu(s) responsável(s) técnico(s); 
IA Capacidade técnico operacional (da licitante) 

Atestaçâo Parcelas de Maior Relevância 

ITEM SER VICOS UNID.. 	' -.(tUANT. 

1 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS EM GABIÂO TIPO COLCHÃO M3  1.900 

2 
INSTALAÇÃO DE GEOGRELHAS E/OU GEOMANTAS PARA REFORÇO E 
ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS 

M3 14.500 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO M3  5300 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO M3  200 
EXECUÇÃO DE BARRAME'NTO i BARRAGEM COMO DISPOSITIVO DE CONTROLE 
DE VAZÃO 

M3  2200. 
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SANNJAN ENGENHARIA LTDA.: 

Esta licitante não apresentou atestado técnico para atendimento ao requisito 

do Edital de EXECUÇÃO DE BARRAMENTO COMO DISPOSITIVO DE 

CONTROLE DE VAZÃO: 

II - e).3 DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO: 

Buscando a doutrina de jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal, encontramos 

extensas laudas que gizam: 

[...] Todo aquele que entra em uma concorrênda, tem o dir 
	

de a ver 

processada regularmente, de acordo com a lei (o Edital) que estabe ceu os 

seus pressupostos essenciais. Se ela se proceder fora dos ternos de a lei, o 

concorrente desatendido ou prejudicado, tem o direito de ver a É ulada a 
AGRF •  
Laura .ri de A. M. Coelho 

Endereço 	 Emoli 	 Eng2. C. 	BA 20409-D 
Av. Antônio Carlos Magalhães. II" 3213_ Ed. Golden Plaza, 	contato@agserveng.com.b 	NP/398018S100 
1. andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 
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decisão, pois há um direito subjetivo seu, lesado com a realização de atos 

nulos [....1 " 

A doutrina, tanto brasileira, quanto a estrangeira, é quase unânime em definir o 

Recurso Administrativo como uma pretensão interposta pelo interessado perante 

ao órgão ou entidade pública, visando o reexame de um ato ou uma decisão 

proferida. 

Outro ponto importante a esclarecer, é o correto entendimento do significado e 

importância de um esclarecimento de um edital fornecido por uma Comissão de 

Licitação: os esclarecimentos prestados pela Administração sobre pontos obscuros 

do edital consideram-se interpretações autênticas dos instrumentos convocatórios 

e como interpretações autênticas, os esclarecimentos têm a mesma natureza e 

produzem os mesmos efeitos do instrumento convocatório. 

" [...] A Administração vincula-se inteiramente aos esclarecimentos prestados, 

não podendo alterá-los ou desatendê-los no curso do procedimento, sob pena 

de nulidade total ou parcial, por afronta ao princípio da vinculação ao edital 

[....]" - HELY LOPES MEIRELLES, vol. 10, fls. 34 - Estudos e Pareceres de 

Direito Público. 

Oportuno assunto a debater, é a questão da Habilitação: 

" [...] Conceituamos a Habilitação como reconhecimento dos requisitos legais 

para licitar (em última análise, para contratar), feito em ato anterior ao 

julgamento das propostas [....]". HELY LOPES MEIRELLES, vol. VIII, págs. 75 

- Estudos e Pareceres de Direito Público. 

A 	
ENHARIAITDA0 

Laur Mana e . 
Eng. Civ REAIBA 20409-D 

P: 0500857512  

Endereço 	 Email 
Av. Antônio Carlos Magalhães, rr 3213. Ed. Golden Plaza, 	contato@agserveng.com.br  
1° andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 

Telefone 
(71) 2106.0800 
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A prova da habilitação jurídica corresponde à comprovação da existência, da 

capacidade de fato e da regular disponibilidade para exercício das faculdades 

jurídicas. 

Na fase de habilitação, deve se examinar a capacidade jurídica, técnica, fiscal e 

financeira dos licitantes, pois é essencial que estas demonstrem capacidade quer 

para obrigar-se juridicamente, quer para enfrentar os encargos operacionais 

concernentes ao objeto da licitação, quer para suportá-los econômica e 

financeiramente. 

A idoneidade dos concorrentes deverá ser apreciada e decidida necessariamente 

antes da abertura das propostas, não se admitindo a recusa de proponentes sob o 

pretexto de inidoneidade depois de conhecida as ofertas, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou somente revelados após o julgamento. 

Qualquer concorrente poderá impugnar a idoneidade do outro, mas deverá fazê-lo 

no momento próprio, que é o da habilitação, isto é, na fase em que estão sendo 

analisados os documentos dos interessados. 

É consenso no meio jurídico de que inexiste possibilidade de suprir os defeitos 

imputáveis aos licitantes. Prestar esclarecimento de dúvidas, não significa eliminar 

a omissão dos licitantes. Se o licitante dispunha de determinado documento, mas 

esqueceu de apresentá-lo, deverá arcar com as consequências de sua própria 

conduta. 

Além de tudo, não se pode olvidar, o princípio do julgamento o tivo, que é 

decorrência do princípio da vinculação ao edital, conceituado ta 	de estrita 

observância às cláusulas do edital, pois no instrumento convo 	nos seus 

anexos ou através dos seus esclarecimentos a Administração pre 	de modo 
AG 	E 
La a M a de A. M. Coejho 

j
r...99, • vil CREA/BA 204,09-D 

RNP: 0500857512' 

Endereço 	 Email 	 Telefone 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n. 3213. Ed. Golden Plaza, 	contato@agserveng.com.br 	(71) 2106.0800 
1. andar. Parque Beta Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 

03- 

bém 

tário 



1M-Mtk 
4eMA/40ethei---Enga vil CRENBA 204 09-b 

Email 	 RNP:-093186%12 
contato@agserveng.com.hr 	(71) 2106.0800 
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definitivo o seu desejo, são estes elementos leis entre as partes, que não poderão 

fugir do estabelecido, ainda que em benefício do serviço público. 

Julgamento objetivo é o que se baseia nos critérios indicados no edital, em seus 

anexos e nos esclarecimentos prestados e nos termos específicos das propostas e 

documentações. É princípio de toda licitação que o seu julgamento se apóie em 

fatores concretos pedidos pela Administração, em confronto com os ofertados pelos 

proponentes, naturalmente dentro do permitido ou exigido no edital, nos seus 

anexos ou nos seus esclarecimentos fornecidos durante o desenrolar do certame. 

A doutrina de forma geral reconhece e proclama que toda licitação está sujeita ao 

princípio acima, mesmo que não traduzidos em norma escrita, mas nem por isso 

desprezível no procedimento ou no julgamento da licitação, porque são eles que 

caracterizam o instituto e conferem validade ao resultado seletivo, desde que 

observados pela Comissãd Julgadora. 

Um princípio bastante oportuno de ser invocado é o da legalidade, que nos parece 

ser um dos mais importantes princípios para a Administração Pública, pois é ela 

que, com a moralidade, a finalidade e a publicidade, justifica e legitima a ação 

administrativa, significando que o administrador público está, em toda a sua 

atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, não podendo desconhecê-los 

ou deles se afastar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 

responsabilização disciplinar, civil e criminal. 

O processo administrativo da licitação deve ser o testemunho documental de todos 

os passos dados pela Administração rumo à contratação daquele que lhe oferecerá 

a melhor proposta. Todos os atos praticados em seus autos estarão comprometidos 

com essa finalidade. A Comissão Julgadora, como curadora do interesse público, 

deve ser a primeira a zelar pela instauração, condução e instrução d » u processo 

administrativo, não devendo pactuar com quaisquer licitantes 	do estes 

deixam de atender aos requisitos do instrumento convocatório, pi is do contrário, 

Endereço 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n. 3213. Ed. Golden Plaza, 
1. andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 
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estarão colocando a escolha da proposta a recato de dúvidas ou suspeitas quanto 

a sua superioridade sobre as demais que se apresentaram à disputa. 

A doutrina moente é bem clara: não será titular do direito de licitar aquele que não 

dispuser da qualificação técnica exigida para execução do objeto da licitação. É 

impossível eliminar todos os riscos de posteriormente a pessoa contratada revelar-

se incapaz tecnicamente de realizar a contento o objeto para o qual foi contratada, 

mesmo que a Administração estabeleça todas as exigências permitidas por força 

de lei, todavia o que se busca é minimizar estes riscos e de fato buscar contratar 

somente com pessoa jurídica que apresente capacitação jurídica, fiscal, 

econômico-financeira e técnica. 

Porém uma coisa é certa, ao apor exigências pertinentes com o objeto licitado 

configura-se a presunção de que a Administração está em busca da comprovação 

da qualificação técnica de todo e qualquer promitente contratado, pois atendendo 

as exigências do edital, induz-se a afirmativa de que o sujeito, se contratado, 

disporá de grande probabilidade de executar satisfatoriamente as prestações 

devidas, por outro lado, a ausência dos requisitos da capacitação técnica, já 

evidenciada desde a fase da habilitação, faz presumir que o interessado ou 

interessados provavelmente não lograrão cumprir satisfatoriamente as prestações 

necessárias com satisfação para o interesse público. 

Ao definir o objeto a ser contratado, a Administração Pública está implicitamente 

delimitando a qualificação técnica que deverão apresentar os eventuais 

interessados em participar da licitação. JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, em 

Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública, na pág. 

195, verbera: 

" [...] Comprova-se aptidão do habilitante comparando 	o objeto da licitação 

com as atividades por ele anteriormente exercidas, 	a características, 

quantidades e prazos. Havendo compatibilidade - sinnimo, aí, de afinidade - 

entre as atividades e o objeto, estará atendida parte ub a cial da prova de 

Eng'. C. CREAJBA 2040940 
Endereço 	 Email 	 NP: 0501fflelae 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n" 3213. Ed. Golden Plaza, 	contato@agserveng.com.br 	(71) 2106.0800 
1" andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 
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aptidão, que se completará com a indicação das instalações e do 

aparelhamento necessário à execução do objeto, bem como da qualificação 

do pessoal técnico [...]". 

Isto tudo posto, significa que a qualificação técnica a ser investigada é aquela 

efetiva, a concreta, a prática. É a titularidade de condições práticas e reais de 

execução do contrato. Em vez de exame apenas teórico do exercício da atividade, 

as exigências se voltam para a efetiva condição prática de desempenhar 

satisfatoriamente o objeto licitado. 

A aptidão técnica deve ser objeto de investigação minuciosa por parte da 

administração. Além do exame dos documentos e da realização de diligências 

internas, poderão ser efetuadas diligências externas, tais como vistorias, ainda 

quando não expressamente previstas em edital, todavia estas diligências somente 

terão caráter complementar e não poderão jamais apensar documento faltante de 

qualquer licitante. 

III) DA LEGISLAÇÃO APLICADA AO CASO: 

Entende-se como capacidade técnica o conjunto de requisitos que o licitante 

apresenta para determinada execução de um objeto. Esta poderá ser genérica, 

específica ou operacional. Comprova-se a capacidade genérica através do simples 

registro profissional na entidade competente, a específica, pelo desempenho 

anterior de objeto similar, pela existência de aparelhamento e de pessoal adequado 

para a sua execução e a operativa, pela demonstração da disponibilidade deste 

aparelhamento e deste pessoal para execução do objeto a ser contratado 

Sendo assim, a Administração pode e deve sempre que o objeto 

requisitos mínimos que deverão ser atendidos, pedindo de forma 

nos Editais e/ou em seus anexos e/ou esclarecimentos, 

igir, fixar os 

e explícita 

respectivos 

Av. Antônio Carlos Magalhães, n" 3213. Ed. GoIden Plaza, 	contatoeagserv  	RNP: 	'1 
1" andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 

Endereço 	 Ernail 	 Eng. iig• 	
§199(9 

de A. M. Coelho 
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comprovantes e acreditamos que foi exatamente este posicionamento o adotado 

por esta Comissão de Licitação da SUCOP, quando exigiu requisitos postulados no 

instrumento convocatório, senão vejamos: 

Capacidade Genérica: A ser comprovada pela apresentação do Registro Profissional 

da Empresa e de seus Responsáveis Técnicos no CREA; 

Capacidade Específica: A ser comprovada pelos diversos Atestados apresentados 

em nome da Empresa e de técnicos do seu quadro permanente; 

Capacidade Operacional: A ser comprovada pelas Declarações, pelas 

demonstrações de disponibilidade de aparelhamento e de pessoal para execução 

do objeto a ser contratado, dentre outros. 

É pela motivação que o Administrador Público justifica a sua ação administrativa, 

devendo indicar abertamente os fatos que ensejam o ato e os preceitos jurídicos 

que autorizam sua prática. 

E é assim, que na esteira da boa doutrina, o Judiciário tem invalidado 

reiteradamente determinados atos administrativos imotivados, visto que uma 

motivação, estará sempre sujeita ao controle judicial, de modo que a ausência de 

pressupostos de fato invocados para se tomar uma decisão ou qualquer outro 

defeito, constituirão causa da cassação do ato. 

Por sua vez a comprovação de aptidão a que se refere a Lei é feita por meio de 

apresentação de Atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove ter o licitante executado contrato anterior 

compatível com as características, quantidades e prazos com o o 

nos termos do inciso II, do artigo 30. 

AGSE; C N 	A 

Latira M ia de A. M. Coelho 

En 

	

	ivil CREA113A 20409-D 

• 

RNP: 0500857512  

Endereço 	 Ernail 	 Telefone 
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32  CADERNO— PERGUNTAS/RESPOSTAS — C.ONCORRÊNC1A N2005/2020 

Pergurrta: 

— Consideramos que a eXténeia do item 5 do quadro dc atestação - EXECUÇÃO DE 

1ARRA.ME:NTO fRARRAGEM COMO DISPOS rn vo DE CONTROLE DE VAZÃO. 

por se Inflar do objeto da lieitaCiio. a empresa que comprovar através de CAT cmque 

consta execução de obra de Barragem com complexidade equivalente. c Com 

dimensionamento compatível ao solicitado. ainda que eXectilaclo em COASóreiri. estria 

apita a participar;  pois não há como fracionar objeto da obra como normalmente é feita 

cornos serviços. NON'SO efitendiinetIlú 	tvrrefo? 

Resposta: O Rem 5 do Quadro de Atestação, reflete o objeto da Licitação, sendo necessário a 
apresentação de peto menos 1 Atestado que comprove que a licitante tenha executado pêlo 
menos uma obra de barragem ou barrarnento de terra ou concreto com volume do maciço no 
mínimo da quantidade mencionada no quadro em questão. 

Sem mais, 
COPEL 
Em, 27/04/2020 

441, 	AG S enrice 
—_111111 

Pagina 20 de 27 

Por tantas e tais, digníssima Comissão de Licitação, os motivos apresentados_por 

Vossas Senhorias para justificar a Habilitação das empresas:  tiveram ao nosso 

ver, caráter estritamente subjetivo e pessoal, até mesmo porque não foram 

explicitamente detalhados e explicitados. 

Ademais não foram também fundamentados em nenhuma exigência 

explicitamente especificada no Edital e/ou na Lei de Licitações 8.666/93, bem como 

em suas posteriores alterações, não existindo sustentação jurídica que vos forneça 

qualquer respaldo, pois se houvesse, certamente os artigos e incisos seriam por 

vós invocados e claramente não o foram. 

Nunca é tarde para lembrar o que exigia o edital e os esclarecimentos prestados 

pela douta Comissão de Licitação que ratificou as assertivas acima expostas: 

AGS 	"NGENIMRIUTDA 
Lura 	ia de A. M. Coelho 
Engi lvi! CREA/BA 20409.D 

siF':UbUUS5T51 

Endereço 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n. 3213. Ed. Golden Plaza, 
1. andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 

Entali 	 Telefone 
contato@agserveng.corri.br 	(71) 2106.0800 
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IV) DOS PEDIDOS: 

De sorte, que a boa doutrina oferece o necessário respaldo à argumentação da 

Recorrente, em especial se concatenarmos o "caput" dos Artigos 30  e o 1090, 
C 

ambos ensejados na Lei 8.666/93, e se torna incompreensível, que a Administração 

fixe no Edital, em seus anexos e nos seus esclarecimentos prestados pelos 

membros da própria comissão de Licitação, o modo e a forma de participação dos 

licitantes e, no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento, ela se 

afaste do estabelecido, admitindo julgamentos em desacordo com o solicitado. 

Por tantas e tais, digníssimos membros da Comissão Permanente de Licitação, não 

pode subsistir ou ser considerado como verídico o Ato de habilitar as empresas: 

DO FORMAL PEDIDO: 

Que seja aplicado o efeito devolutivo e suspensivo ao presente apelo; 

Que seja dado provimento ao recurso ora interposto, que solicita a 

inabilitação das empresas licitantes: 

EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDÚSTRIA E SANEAMENTO S/A; 

SANJUAN ENGENHARIA LTDA. 

3. Que seja a AGSERVICE ENGENHARIA LTDA. declarada habilitada e 

classificada com o menor valor de "K" validado e por atendimento a todos 

os requisitos do Edital seja inquestionavelmente declarada 	Ledora do 

certame licitatório; 

Endereço 	 Email 	 Telefone 
Av. Antônio Carlos Magalhães, no 3213. Ed. Golden Plaza, 	contato@agserveng.com.br 	(71) 2106.0800 
lo andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 
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Que na hipótese de quaisquer arguições contra essa Recorrente, lhe 

seja aberto o prazo legal para apresentação das justas e 

fundamentadas Contra rrazões, iniciando-se o transcurso do prazo tão 

somente após a notificação e vistas aos autos do processo; 

Que após os trâmites legais, seja retomado o processo lkitatório para 

cumprimento do seu cabal curso; 

V - DOS ASPECTOS FINAIS: 

A propósito, ciente de que a Lei 8.666/93 regula o procedimento licitatório em 

apreço, pois se traduz no armamentário de normas gerais vinculativo de todas as 

pessoas jurídicas de direito público interno, e o próprio Edital invoca esse diploma 

legal, nada obstante, ignora-se intoleravelmente alguns dos seus comandos 

procedimentais. 

Embora já fundamentadas juridicamente as impugnações formuladas contra a 

regularidade das documentações apresentadas, a Recorrente reitera o 

procedimento, em respeito ao direito público subjetivo dos licitantes. 

Essa norma da Lei 8.666/93 em nada altera a mesma norma que já constava do 

Decreto-lei 2.300/86 (também art. 40), valendo, por isso, trazer a lume a douta 

lição de Raul Armado Mendes, que embora se refira ao Decreto-lei 2.300/86, se 

coaduna com as novas disposições legais e observa: 

"Direito subjetivo é todo o interesse protegido pela norma legal, ou juridicamente 

reconhecido. A sua efetiva realização fica na dependência da vont 	eu titular. 

Não se confunde com o direito adquirido, mas é deste o proced te netessârio. É 

ENGENHARIA t,TDA 
aria de A. M. Coelho 

ngã. Civil CRENBA 20405.D 
	Jial.G1599~ 	 

Endereço 
	 Email 	 Telefone 

Av. Antônio Carlos Magalhães. n. 3213. Ed. Golden Plaza, 	contato@agserveng.com.br 	(71) 2106.0800 
1. andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bebia. CEP; 40.280-000 
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garantido jurisdicionalmente, ou seja, pode ser pleiteado em juízo, uma vez que a 

todo direito corresponde uma ação que o assegura (CC, art. 75). 

Direito subjetivo público é mais difuso, uma vez se situa como um dos exercícios 

da cidadania, pois, com a expressão inserta neste artigo, o legislador quis dizer 

que os administrados têm direito subjetivo a que a Administração Pública Federal, 

Estadual, Distrital, Municipal, e dos Territórios, desenvolva suas atividades visando 

o interesse geral, e sempre em obediência aos postulados legais pertinente. 

Pelo exposto a Impugnante requer que seja recebido o presente apelo, também 

em seu efeito suspensivo, e que seja o mesmo conhecido e provido, com o fito da 

própria Administração corrigir, como se pede, e é de Direito, e de Lei. 

Por cautela, todavia, em caso de indeferimento do presente Recurso Administrativo 

pela Comissão Permanente de Licitação, a Recorrente pleiteia, desde logo, que seja 

este convolado em Recurso Hierárquico, e, nessa qualidade, seja encaminhado à 

Autoridade Superior, devidamente instruído. 

Termos em que, 

Pede Juntada e Deferimento 
417 

São Paulo (SP), 20 de maio de 2020. 

GENHARIA 	58.309/0001.431 
AGSERVICE ENGENHARIA LTDA 

Av. Celso Garcia, 3778 
Conj 21-B 

Tatuapé - CEP.: 03.064-0:i 
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