
CA Sm-c-st- 13 g fc 3 g/ acn s 	

iütticoNogl, 
ILMO SR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SUCOP — SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" 002/2012 
MUSEU DA IVUSERICORDIA DA SANTA CASA DA BAILIA 

Processo Administrativo n" 103757/2021 

PROTOCOLO / SUCOP 

RECEBIDO POR: 

EM   Mi/ft/202k  II•  4•D   Eis 

CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no aes sob 6) 

34.145.847/0001-86, estabelecida na Rua João Chagas Ortins de Freitas, 577 — Torre Empresarial, salas 

410/411, Buraquinho, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 40.010-010, vem, perante V. Sa., por seu representante 

legal abaixo firmado, com base no Edital da concorrelncia acima mencionada, apresentar as seguintes: 

CONTRARRAZÕES 

Em face do Recurso Administrativo apresentado pela Empresa MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA, contra 

a decisão desta Douta Comissão, que considerou a empresa CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA. 

CNPJ 34.145.847/0001-86, vencedora do certame, apresentamos nossas contrarrarttel s, nos termos e 

fundamentos a seguir aduzidos: 

A recorrente, colocando em suspeição a competência, expertise e preparo da Douta Comissão de Licitações 

desta SUCO?, afirma que "a comissão pode ter sista involuntariamente induzida ao erro" ao habilitar a 

Construtora Pentágono. Ocorre que, ao nosso ver, a empresa que se insurgiu contra a acertada decisão desta 

comissão lenta, por obvio sem sucesso, induzir voluntariamente a comissão a duplo erro, a saber: 

Primeiramente se fixa na infundada convicção de que os que redigiram o Edital e responderam aos 

questionamentos dos licitantes não sabem o que fazem, haja vista a manipulação das palavras redigidas 

pela douta comissão, visando apenas o interesse da empresa 

Ao defender argumentos sem amparo na realidade fática tento voluntariamente, visar unicamente a seus 

interesses pecuniários em detrimento dos interesses públicos de preservar o erário ao questionar 

infundadamente a decisão da douta comissão ao habilitar a empresa que ofereceu a proposta menos onerosa. 

Após o exposto, refinaremos as infundadas alegações da recorrente. 

ssão, ao responder ao 

os que 

A recorrente prende-se r1 interpretação falaciosa e tendenciosa de que 

questionamento de um dos licitantes, teria afirmado que somente seriam 

2.000,00 Mi com cada um dos sub itens listados no quadro "Atestação par 
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(Item 11.9.3 do Edital). Ocorre que, como é do conhecimento de todos que participam de licitações públicas 

na área de preservação patrimonial e afins, a possibilidade de se ter o somatório de áreas para comprovaç o 

da Capacidade Técnico-operacional oferecida pelo item 11.9.1 é praxe e, se subscreve conforme é descrito 

no próprio quadro do item11.9.3:" Restauração de edificação, em imóvel protegido individualmente por 

legislação federal. estadual ou municipal, abrangendo serviços de" 

Sobre o significado do termo abrangendo, apresentamos a seguir algumas definições: 

No Dicionário Prático Ilustrado Leito, de 1958,o significado de abranger é definido, dentre outros como: 

conterem si",je no Dicionário °ohne, acesso em 13107/2021, abrangendo e definido, dentre outros, como: 

"Contendo em si; abarcando ou compreendendo várias coisas ao mesmo tempo: esta teoria está 

abrangendo várias áreas. Percebendo; compreendendo o conteúdo de: o texto não está abrangendo a 

complexidade do problema" Como podemos depreender, o signifi 	 tido não se alterou ao longo deste 

período, como quer fizer crer o impetrante do recurso, ao ter como único suporte para tal a seu entendimento 

falacioso de que o significado do termo abranger seja que todos os atestados apresentados para cada um 

dos sub -itens do campo devam ter a área global. Como é ordinário, o entendimento expresso no edital é 

que os atestados apresentados abranjam todos os itens, o que foi sobejamente atendido por nossa atestação. 

Importa lembrar que, no edital, todos os serviços com menagem questionadas pela litigante encontram-se 

englobados em um só item, o 01, que deve ter, no total de sua ABRANGÊNCIA, 2.000 M2 e que em 

resposta a um questionamento a comissão de licitação informou que "_., porém não haverá a exigência de 

quantitativos mínimos específicos para estes serviços." Esta resposta é citada pela recorrente a seu favor, 

tomando clara a distorção dos termos do edital em favor de seus interesses. 

Em relação ao entendimento do recorrente, mais uma vez falacioso e tendencioso, de que a nossa empresa 

não apresentou atestação de retábulos, pautados, mais uma vez, em um entendimento unívoco e absolutista 

do que seriam retábulos, cabe uma rápida explanação a respeito: 

A etimologia nos mostra que Retábulo provém dos termos latinos retro (atrás) e tabula (mesa). Dentro da 

liturgia católica, o retábulo é o elemento que congrega os simbolos da celebração dos rituais, no estando 

obrigatoriamente localizado dentro dos templos, basta que reúna em tomo de si um grupo, ou um só fiel, 

para a comuni -nçklo  com o Divino. Desta forma, o nicho da Casa das Sete Mortes, ponto de culto e adoração 

a imagem do santo que abrigou, deve ser, obrigatoriamente, considerado como um Retábulo doméstico, 

inclusive se considerarmos que ah, durante mu pari d 	1 XVIII, residiu o padre Manoel de Almeida 

Pereira, até o seu assassinato que originou o lendário nome desta Casa. 

Ilidia discar Pereira de Sousa Salteis°, na sua tese de doutoramento n 	versidade de Lis a, 

Do Retábulo ainda aos novos modos de fazer e pensar, ressalta a 	 Objeto: 
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"Os retábulos, fixos ou móveis, desde os bipticos e trípticos aos polípticos, são semp e organismos que se 

desdobram em imagens explicadas ou reconhecidas por todos através da narração visual de textos 

sagrados (..)Por vezes são ocos, em forma de cofie, armário, arca ou caixa a qual poderia também servir 

de túmulo ou relicário. A mobilidade de todos os instrumentos litúrgicos é para este efeito essencial, pelo 

que os altares serão também portáteis A). Os retábulos que são túmulos, os retábulos que são sacrários, 

e os retábulos que são relicários, constituem-se como formas frequentemente encontradas nos espaços 

religiosos cristãos prolongando a acção litúrgica do altar. Por tudo isto, o todo retabular é a construção 

de uma obra que contribuiu de modo decisivo para conotar com o sagrado o espaço arquitectónico onde 

mui contido, levando-o a distinguir-se perfeitamente do espaço profano, exterior (..) O retábulo é o 

suporte da meditação que os cristãos utilizam para a focagem das suas preocupações interiores e está na 

base da formulação dos princípios do cristianismo, consequentemente na base de uma cultura artística 

própria do Ocidente". 

Zake Tacto, no Livro da Arte de Construir, publicado em 1984, pág. 366 define Retábulo como sendo 

"Painel pintado ou obra escultária similar em metal, pedra etc. que faz de anteparo ornamental na parte 

posterior do altar", o que engloba os retábulos do Engenho de Poço Comprido apresentados pela 

Construtora Pentágono. 

Como fica claro, existem várias categorias de retábulo, ao contrario do quer fazer parecer a empresa 

recorrente. Diante do exposto, não se sustentam as alegaçóes da empresa recorrente sobre a atestação 

apresentada, inclusive a desconsideração do altar doméstico da Casa das Sete Mortes(nicho) posto que 

retábulo é um elemento de culto que transcende o espaço do templo e possui ampla conotação simbólica, 

e, portanto, variadas formas e espaços de locação. 

A outra alegação infundada, tendenciosa e falacioso é de que o atestado da restauração de diversos 

elementos da/na Catedral Basílica de Salvador não seria válido. Ocorre que como descrito no atestado, a 

restauração ocorreu em vários cómodos do templo, desde o Saguão, passando pelos corredores laterais e 

sacristia, além da restauração dos bens móveis ter sido realizada em celas do templo. Esta intervenção teve 

a fiscalização e anuência do 1PHAN, tendo °atestado sido emitido pela proprietária do imóvel e contratante, 

a Arquidiocese de São Salvador da Balão, com Registro de Responsabilidade Técnica e posterior Certidão 

de Acervo Técnico chancelados pelo CAU, portanto ê, no mínimo, inadequado se colocar em xeque a 

validade do atestado. 

Lembramos ainda que o edital pede que se apresente atestados 	st 	 as de arte 

sacra". A palavra imaginária significa um conjunto de figuras, conjunto de imagens. Observai que o edital 

não pede exclusivamente a restauração de imagens esculpidas, compreendendo-se que estas podem ser 
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também representadas em pinturas, em painéis de azulejos, em elementos em cantaria. Se analisados os 

atestados da Pentágono, esta apresentou com fartura esta atividade de restauro de imagen , ou imaginária, 

sacra, em todos os elementos (Escultura sobre madeira e sobre cantaria, e também pinturas sobre madeira, 

sobre tela e em painéis cerâmicos vitrificados). 

Diante do exposto, requer esta empresa que V.Sa. em atendimento ao principio da legalidade e da 

moralidade administrativa, por dever de Justiça e no interesse da Administração Pública, se digne de Julgar 

improcedente na totalidade e para qualquer efeito o quanto requerido no recurso interposto pela Mallen 

Construções Ltda, mantendo a classificação da Proposta apresentada pela Construtora Pentágono Ltda e, 

consequentemente, a decisão que a declarou vencedora da licitação em apreço. 

Lauro de Emitas, 15 de julho de 2021 

Atenciosamente, 

• 

Construtora Pentágono Ma 

Matheus Coelho Amorim 

Sócio - Diretor 
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