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MEHLEN 	RECEBIDO POR:   K  
construções ltde 	

EM  6i/ (2?"ki  71VCS   IA  :9 5—  Eis 

À SUCOP 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERM NENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N° 002/2021 — EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
I 	- 

RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇAO DO MUSEU DA 

MISERICÓRDIA DA SANTA CASA DA BAHIA, LOCALIZADO NA RUA DA 

MISERICÓRDIA, S/N, CENTRO — SALVADOR/BA, CONTEMPLANDO 

INCLUSIVE A RESTAURAÇÃO DO SEU RICO ACERVO DE BENS MÓVEIS E 

INTEGRADOS DA IGREJA DA MISERICÓRDIA, NO INTERIOR DO EDIFÍCIO, 

E A ADEQUAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL, 

CONFORME PROJETO APROVADO PELO IPHAN 7a SR BAHIA, SOB 

REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, E O 

QUE FOR NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS, DE 

ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS. 

MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 

33.829.938/0001-78, com sede na Av. Tancredo Neves, 274 — Edf. Centro 

Empresarial Iguatemi — Bloco A — Sala 440, PitUba, Salvador, BA, neste ato 

representada por seu sócio-gerente José Carlo4 Carneiro Mehlem, CPF n° 

061.680.194-53, vem tempestiva e respeitosamente, com base no item 14.1 do 

Edital da CONCORRÊNCIA N° 01/2020, apresentar: 

RECURSO 

Em face do resultado da habilitação lavrado em 

Oficiais da União e do Município de Salvador em 2 

Ata e divulgado nos Diários 

/6/2021 onde ficou decidido 

por esta douta comissão que a Construtora Pentágono Ltda encontra-se 

habilitada, estamos, através do presente documtnto, apresentando o n 
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recurso em face dos fatos constantes nos documentos de qualificação técnica 

apresentados por esta licitante. 

Conforme poderá ser constatado nos argumentos discorridos abaixo, esta 

comissão pode ter sido involuntariamente induzita ao erro, pois os atestados 

acostados aos documentos habilitatórios não atendem integralmente às 

exigências editalicias. Neste sentido, atravé do presente documento, 

solicitamos a revisão desta decisão e requeremos ainda, caso nossos 

argumentos não sejam atendidos, que sejam encaminhadas à autoridade 

superior competente, consoante os argumentos a aixo elencados. 

I - DOS FATOS 

Conforme informado acima, os atestados que inte ram a habilitação técnica não 

atendem às exigências do instrumento convoc tõrio. Neste sentido, iremos 

descrever de forma detalhada as inconsistências d cada Atestado apresentado. 

Antes, é importante recapitularmos o instrumento convocatório. Especificamente 

para o item 11.9.3 o Edital requer: 

11.9.3 - Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de que 

o licitante executou serviço/obra de características semelhantes ao 

objeto da licitação, considerandoise as parcelas de maior 

relevância e os quantitativos mínimoa seguir definidos, mediante 

apresentação de Atestado(s) de Cap cidade Técnica em nome da 

licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado; 
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ATESTAÇÃO - Parcelas de Maior R 
ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. 

1 

RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, EM IMOVEL PROTE G DO INDIVIDUALMENTE 
POR LE G SLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, 
SERVIÇOS DE: 

RESTAURAÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA; 
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE BENSTOMBADOS; 
RESTAURAÇÃO DE FORROS COM PIWURA ARTÍSTICA; 
RESTAURAÇÃO DE RETÁBULO ARTÍSTICO ENTAU-4A00; 
RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA 

*RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS EM CANTARIA; E 
RESTAURAÇÃO DE IMAGINÁRIAS DE ARTE SACRA 

ABRANGENDO 

M2 2.000 

2 
INSTALAÇÃO 	DE 	EQUIPAMENTOS 	DE 	QIMATIZAÇÃO 
EVAPORADORAS E CONDENSFOORAS) 

(UNIDADES 
0  M2 50 

3 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO M3 70 

Fica claro neste trecho do edital o que está sendo exigido. A licitante deve 

apresentar atestados técnicos em seu nome cle obras de restauração de 

edificação realizada em imóvel protegido individua mente por legislação federal, 

estadual ou municipal abrangendo os serviços de restauração de cobertura de 

edificação histórica, recuperação estrutural de beis tombados, restauração de 

forros com pintura artística, restauração de letábulo artístico entalhado, 

restauração de esquadrias e elementos de madeiria, restauração de elementos 

em cantaria e restauração de imaginárias de arte sacra, imóvel este que deve 

ter uma área mínima de 2.000 m2  de intervenção/execução. Ou seja, a licitante 

não deve apresentar atestado com área de 2.000 m2  para cada serviço de 

restauro mencionado acima, basta apenas que o imóvel cujo atestado esteja 

sendo apresentado possua essa área mínima de intervenção. O Edital, em seu 

item 11.9.3.1 admite que a atestação técnica exigida poderá ser apresentada em 

vários atestados, permitindo-se o simples somatório para que se atinja a área 

mínima requerida. 

No entanto, está claro, que todos os itens de restau ação exigidos deverão estar 

contemplados nos atestados a serem utilizados ar4 atingir a meta dos 2.000m2. 
Por exemplo, se a licitante apresentar um atestado e restauração de um imóvel 

de 800m2  que possua dentre os serviços contratado a restauração de cobertura, 

mesmo que em uma área bem diminuta, deverá apresentar também outros 

CI 

*.,/ 
( 

o 
rn Av. Tancredo Neves, 274 - Edf. Centro Empresarial Iguatem" - Bloco A - Sala 440 -Pituba  -

Li 

CEP: 41820-020 - Salavdor/BA. CNPJ: 33.829.938/0001/78 	Telefax: (71)3450-7371 /3450- 
6445 - E-mail: mehlenconstrucoes@ginail.com.br  

MEHLEN 
construções ltda. 



jia MEHLJEN 
construções ltda 

atestados cuja área do imóvel somada aos 80 

2.000m2  e que possua dentre os serviços 

restauração de cobertura. Esta regra se aplica 

restauro exigidos. 

 

m2  atinja ou ultrapasse os 

nstantes em seu escopo a 

a todos os demais itens de 

  

Cabe relembrar que este, inclusive, é o entendimehto desta douta comissão que 

ao responder os questionamentos das licitantes p oferiu a seguinte resposta em 

02/06/2021: 

CONSULTA:  

Referente à Concorrência 002/2021. para execução das o 
recuperação  e  ampliação do Museu da Misericórdia da S, 
Edital, no item 19.9.3 - Capacidade Técnico Operacional. 
relevância, no item 1, os serviços descritos. abrangem mi 
m2 ou cada serviço deverá ter 2.000.00 m2? 

RESPOSTA: 

A licitante deverá apresentar um ou mais atestado(s) de se 
comprovadamente executados em edificação protegida(s) p 
municipal, que perfaçam no mínimo, um total de 2.000 rn'. 
item deverão estar contidos nos atestados apresentados, po 
quantitativos mínimos específicos para esses serviços. 

COPEL 
Em, 02/06/2021 

Ou seja, a licitante deve apresentar atestado de o 

a cada um dos itens listados no instrumento conv 

simplesmente apresentar um atestado de forro 

1000m2  sem que no(s) outro(s) atestado(S) que qu 

do quantitativo este serviço esteja constando. 

• 

1 

ras de restauração. 
ta Casa da Bahia: segundo o 

nas Parcelas de maior 
somatório total de 2.000.00 

ços/obras de restauração 
r legislação federal, estadual ou 

serviços abrangidos neste 
Em não haverá a exigência de 

ras com 2.000m2  que atenda 

tório. A empresa não pode 

artístico para uma obra de 

venha(m) integrar o restante 

Neste sentido, apresentamos abaixo uma tabel , demonstrando o que foi 

atendido e o que deixou de ser atendido nos estados apresentados pela 

Construtora Pentágono. Nesta tabela dispusemos ce forma detalhada a área de 

cada imóvel conforme disposto nas CAT's e atestados acostados à 

documentação da licitante. 
o ‘ Q
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SERVIÇO 

S 

ATESTADOS — ÁREA DE INTERVENÇÃO EM RESTAURO 

A B C D E F G H Total 
1.575n? 805,67m1 641,7m1 363,44,? 76,00r# 445,25m1 1772m1 644m* (MI 

Restauração 

de 	cobertura 

de 	edificação 

histórica 

X X 
X X X X 5.625,36 

Recuperação 
estrutural 	de 

bens 

tombados 

X X X X 
X X 5.931,82 

Restauração 

de forros com 

pintura 

artística 

X  X 3.991,00 

Restauração 

de 	retábulo 

artístico 

entalhado 

Restauração 

140o 

atenciou 

de esquadrias 

e elementos de 

madeira 

X X X 
4961,36 

Restauração 

de 	elementos 

em cantaria 
X X X 3022,92 

Restauração 

de imaginárias 

de arte sacra 

A — Atestado de Obra de Restauração do Museu e Artes da Bahia, com área 

de intervenção em restauro de 1.575m2. É váli o observar na página 48 da 
documentação da licitante que o item 001.14.0 — Restauração de forro de 
estuque com pintura Mística —  está com o qua titativo zerado. 
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Este atestado contempla aos itens de: 

Restauração de cobertura de edificação histórica; 

Recuperação estrutural de bens tombados; 

Restauração de forros com pintura artística; 

Restauração de esquadrias e elementos de madeira; 

Não contempla aos itens de: 

Restauração de retábulo artístico entalhado; 

Restauração de elementos em cantaria; 

Restauração de imaginárias de arte sacra; 

das 7 mortes com área de B — Atestado da Obra de Restauração da Cas 

intervenção em restauro de 805,67m2  

Este atestado contempla aos itens de: 

Restauração de cobertura de edificação his trica; 

Recuperação estrutural de bens tombados; 

Restauração de esquadrias e elementos de madeira; 

Restauração de elementos em cantaria; 

Não contempla aos itens de: 

Restauração de forros com pintura artística; 

Restauração de retábulo artístico entalhado 

Restauração de imaginárias de arte sacra; 

C — Atestado da Obra da Antiga Fábrica Frateli V tta com área de intervenção 

em restauro de 641,272  

Este atestado contempla aos itens de: 
rn Recuperação estrutural de bens tombados; 

icV 
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Não contempla aos itens de: 

Restauração de cobertura de edificação histó ica; 

Restauração de forros com pintura artística; 

Restauração de retábulo artístico entalhado; 

Restauração de esquadrias e elementos de m deira; 

Restauração de elementos em cantaria; 

Restauração de imaginárias de arte sacra; 

D — Atestado da Obra de Restauração do Engenh do Poço Comprido com área 

de intervenção em restauro constante na CAT de 63,44m2. 

Este atestado contempla aos itens de: 

Restauração de cobertura de edificação his ária 

Recuperação estrutural de bens tombados; 

Restauração de esquadrias e elementos de madeira; 

Restauração de elementos em cantaria; 

Não contempla aos itens de: 

Restauração de forros com pintura artística; 

Restauração de retábulo artístico entalhado 

da documentação da licitante que implica 

altares colaterais, arco cruzeiro e arco na 

como retábulo artístico e não se caracteriza 

(madeira ou pedra) pois o item contempla pi 

de pintura a base de cal não se aplica em m 

Restauração de elementos em cantaria; 

Restauração de imaginárias de arte sacra; 

(O item 2.11.1 da página 95 

a restauração do altar mor, 

sacristia, não são descritos 

como elementos entalhados 

tura a base de Cal. Este tipo 

deira ou pedra). 

o 
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E — Atestado emitido pela Arquidiocese de Salv dor. Este documento não se 

trata de um atestado de Restauração de Edificação. Conforme pode ser 

confirmado em seu conteúdo, trata-se de Serviç s de Restauro em elementos 

arquitetônicos, esculturas e pinturas sobre tela. O ue não representa uma obra 

de restauro no monumento, tratando-se apenas d um serviço artístico pontual. 

Tanto que, pelo atestado e pela CAT, fizeram qu stão de frisar que a área dos 

serviços importa em apenas 76,00m2  não abrangendo a área da edificação. 

Ademais, a maioria dos serviços nem precisariam ser realizados no interior do 

edifício. Está claro que o edital exige atestados reativos a obas de restauração 

da EDIFICAÇÃO e, neste caso, foi executado a enas um serviço pontual em 

elementos artísticos, motivo pelo qual na própria ertidão constar um área tão 
reduzida. 

Caso venha a ser aceito como atestado, o mesmo só poderá integrar uma área 
de 76,00m2  condizendo com a CAT. Ou seja, um quantitativo para obra de 

restauro muito inferior ao preconizado no instrumento convocatório. 

O valor simbólico de R$1,00 constante na CAT e no atestado leva-nos a entender 

que a prestação dos serviços se deu sob a f rma de doação do próprio 
beneficiário do atestado. 

Não contempla aos itens de: 

Restauração de cobertura de edificação históri a; • 

Recuperação estrutural de bens tombados; 

Restauração de forros com pintura artística; 

Restauração de retábulo artístico entalhado; 

Restauração de esquadrias e elementos de ma eira; 

Restauração de elementos em cantaria; 

Restauração de imaginárias de arte sacra; 
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F — Atestado referente às obras de restauração da Capela Nossa Senhora da 

Ajuda com uma área de intervenção em restauro (fie 445,25m2. 

Este atestado contempla aos itens de: 

Restauração de cobertura de edificação histórpca; 

Restauração de esquadrias e elementos de m deira; 

Restauração de elementos em cantaria; 

Não contempla aos itens de: 

Recuperação estrutural de bens tombados; 

Restauração de forros com pintura artística; 

Restauração de retábulo artístico entalhado; 

Restauração de imaginárias de arte sacra; 

G — Atestado referente às obras de restauração d Igreja Matriz Nossa Senhora 

do Rosário com uma área de intervenção em rest uro de 1.772m2. 

Este atestado contempla aos itens de: 

Restauração de cobertura de edificação históri a; 

Recuperação estrutural de bens tombados; 

Restauração de forros com pintura artística; 

Restauração de esquadrias e elementos de mideira; 

Restauração de elementos em cantaria; 

Não contempla aos itens de: 

Restauração de retábulo artístico entalhado; 

Restauração de imaginárias de arte sacra: 

H — Atestado referente às obras de restauração da 

uma área de intervenção em restauro de 644m2. 

reja da Saúde e Glória com 

r/y0  

rn 
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Este atestado contempla aos itens de: 

Restauração de cobertura de edificação histórica; 

Recuperação estrutural de bens tombados; 

Restauração de forros com pintura artística; 

Não contempla aos itens de: 

Restauração de retábulo artístico entalhado; 

Restauração de esquadrias e elementos de m deira; 

Restauração de elementos em cantaria; 

Restauração de imaginárias de arte sacra; 

SERVIÇOS 

Restauração de cobertura de edificação histórica 

Recuperação estrutural de bens tombados 

Restauração de forros com pintura artística 

Restauração de retábulo artístico entalhado 

Restauração de esquadrias e elementos de madeira 

Restauração de elementos em cantada 

Restauração de imaginárias de arte sacra 

Área Total da obra de reformai 

restauro (rn2) 

5.625,36 

5801,82 

3.991,00 

Não atendeu 

4.961,36 

3.022.92 

Não atendeu 

Nesse sentido, foi comprovado que a licitante não conseguiu atender aos itens 

"Restauração de retábulo artístico entalhado" e "Restauração de imaginárias de 

arte sacra" referente às parcelas de maior relevância no que tange à qualificação 
técnico operacional. 

Portanto, resta demonstrado que a decisão aqui combatida fere os termos do 

edital, especificamente o princípio da vinculação ap instrumento convocatório, 

sobretudo ao que foi explicitado na consulta que o integra para todos os ef 
T 

C 
rn 
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Sendo assim em função do que foi exposto neste ocumento, requeremos: 

1. Solicitamos a revisão decisão de considerar habilitada a Construtora 

Pentágono Ltda e requeremos ainda, caso nossos argumentos não sejam 

atendidos, que sejam encaminhadas à aut ridade superior competente. 

Pede Deferimento. 

Salvador, BA, 07 de julho di 2021 

- 

José arlos Carneiro Mehlem 
Sócio G rente/ Responsável Técnico 

CPF: 061.680.195-5 
CREA/ BA: 12.005-D 

José Carlos Carneiro Mehlem 
Sócio Gerente 

CPF.: 061.680.195-53 
CREA/BA 12.005-D 
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