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Licitação. Concorrência ne. 003/2021. Habilitação de Licitante. 

Recurso Administrativo. Pedido de Reconsideração. Decisão proferida 

pela COPEL. Contrarrazões. Conhecimento. Indeferimento. 

1-PRELIMINARMENTE 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA, ora 

denominada RECORRENTE, com pedido de Reconsideração, contra decisão proferida pela Comissão 

Permanente de Licitação que habilitou as licitantes CINZEL ENGENHARIA LTDA e CONSÓRCIO NOVO 

MERCADO MODELO, ora denominadas RECORRIDAS, na Concorrência n2  003/2021, cujo objeto 

consiste na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de restauração e 

complementares de requalificação do Mercado Modelo na Praça Cayrú Salvador/BA, de acordo com 

o Edital e seus Anexos. 

II - DAS FORMAUDADES LEGAIS 

Registra-se que foram cientificados os demais licitantes da existência e trâmite do recurso 

administrativo interposto, conforme publicação no DOM na 8.084, pás, 11, de 07 a 09/08/2021. (fls. 

1952), 

Por fim, no prazo legal, que se encerrou em 16/08/2021, apenas, a licitante CINZEL ENGENHARIA LIDA 

apresentou suas contrarrazões. 

111 - DOS FATOS 

Em sede de julgamento dos documentos de habilitação, a Comissão decidiu por HABILITAR  as 

licitantes : CINZEL 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, sendo o ato, aqui, devidamente motivado e legalmente 
amparado no Edital e CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO, 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, sendo o ato, aqui, devidamente 

motivado e legalmente amparado no Edital, consoantes 60 e 90 Atas de reuniões internas-julgamento 

dos documentos de habilitação (fls. 1.941/1.944), cujo resultado Foi publicado no DOM ng 8.077, pág. 

15, de 29/07/2021 (fis.1,945), disponível, também, no endereço eletrônico: 

www.sucop.salvador,ba.gov.br  (licitações) (fls. 1.946). 

IV- DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

Em síntese, salienta a Recorrente: 

Que considerando o exposto, o empresa CINZEL, não apresentou este atestado específico, 

trazendo somente restauro de pisos em pedra de noz, e não de arenito, coma requerido, 

Também não conseguimos identificar elementos líricos que se encaixassem nas definições 

clássicas de cantaria. Portanto, é óbvia a sua inabilitação para seguir' -crtome. 
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quanto ao Consórcio NOVO MERCADO MODELO, este não apresentou atestados de pisos 
em arenito, conforme exigido no Edital, e cantarias, de nenhuma maneira, portanto, o 
nosso ver, também não Se qualifica para estar habilitada a prosseguir no certame. 
Importante lembrar que um dos seus atestados, da Igreja da Providência, cito restauração 
de pedra de alvenaria, que não atende ao edital, pois a cantaria de pedra é outro elemento, 
específico. 

Vale ainda registrar que a Recorrente trás em suas razOes explanação meramente 
conceitual dos três tipos de rochas, bem como, quanto ao conceito de restauração de 
cantaria, 

Por fim, solicita a revisão da decisão de considerar habilitada a Cinzel Engenharia e o Consórcio Novo 
Mercado Modelo, tendo em vista o não atendimento de ambas, aos requisitos de habilitação técnica 
no que tange aos itens Restauração de piso em pedra arenito e Restauração de Cantaria. 

V - DAS CONTRARRAZÕES - DA RECORRIDA 

Em Contrarrazões a CINZEL ENGENHARIA LTDA, em síntese, assim se manifestou: 

o CINZEL, além de apresentar a melhor proposta de prego, foi regularmente habilitado, 
após o Comissão Permanente de Licitação constatar o atendimento de todos os exigências 
edito/idas e divulgar o resultado. 

Causou certa estranheza a Impugnante, o interposição de recurso pela segunda colocado, 
que é unia EPP, que estando fora de sua faixa de privilégio concedida pela lei 123/06, não 
viu outro caminho á trilhar, senão tentar macular o certame de maneira esdruxula c 
infundada, se insurgindo conta o primeiro colocada e o terceira colocada, que em situação 
de empate com a segunda, também poderia lhe prejudicar. 

Conforme o próprio recurso da Construtora Pentágono menciona, a CINZEL apresentou as 
CAT's de nos 01,-0417412002 e 1022812015 respectivamente referentes os obras de 
restauro do Teatro Santo Isabel e do Prédio do Caixa Cultural do Recife. Os dois são 
exponentes da arquitetura pernambucana, sendo o primeiro conhecido mundialmente e o 
segundo integra o conjunto arquitetônico do marco-zero pernambucano e em outrora 
funcionou abolsa de valores pernambucano, sendo posteriormente adquirido e restaurado 
pela CAIXA, sendo ambos tombados pelo IPHAN. 

A Recorrente alegou nas razões recurs ais, após uma extenso aula de geologia, que a CINZEL 
não apresentou nos atestados colacionados as CAT's utilizadas, comprovação da realização 
dos serviços de "restauração de piso de pedra arenito e restauração de cantaria", razão pela 
qual deveria ser inabilitada. 

Alegou ainda que ela, a Recorrente, seria a única detentora dessa qualificação técnica e 
detentora de expertise em serviços dessa natureza, o que também não é verdade, conforme 
será adiante demonstrado. 

A PENTÁGONO argumento que dentre os atestados apresentados pela Cinzel, de 
restauração do Teatro Isabel e do Prédio da Caixa Cultural, não identificou os serviços de 
restauração de pedra em arenito e de cantoria 

A Recorrente está querendo dar interpretação divergente a letra do edital, no item 11.9.3, e 
do artigo 30 da lei 8.665, que expressamente preveem a comprovação pela licitante de 
qualificação técnica similar e com característicos semelhantes ao objeto licitado ou os 
serviços de maior relevância. 
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Devemos lembrar que a contextuolização de RESTAURO são intervenções feitas em 
patrimônio/objeto, de valor agregado, com intuito de preservar as características originais, 
mantendo a identidade do época e adaptando a um contexto atual quando necessário, 
seguindo o regramento do IPHAN, paro o coso de monumentos tombados 

A própria recorrente nos razões de seu recurso deixa claro que não possui acervo IDÊNTICO 
ao exigido no edital, tão somente similar, conforme passagem transcrito abaixo em que 
reconhece que "via de regra" apresentou atestados para comprovar serviços de arenito em 
balcões em pedra e soleiras, o que de/ato não é o objeto PLENO do restauro çõo do mercado 
modelo, inclusive parque o subitem 11.9.3 do edital pede restauração de PISO de arenito! 
Ou seja, os atestados do recorrente guardam apenas similaridade ou semelhança, o que 
não é vedado, mas que por essa razão jornais poderia questionar das demais participantes 

habilitadas. 

Lembrando que a PENTAGONO apresentou atestados especificas de restauração de balcões 
em pedra, via de regra em arenito e soleiras em arenito, e ambos são partes integrantes dos 
pisos. inseparáveis e obrigatórias. (Página 03 do rectas° da Pentágono) 

Ademais, a nos razões recursais a PENTAGONO alega que a pedra lioz possui uma maior 
dureza do que o pedra de arenito, o que é uma inverdade como podemos verificar nos 
paginas 7 e 8 do Manual de Conservação de Cantarias do IPHAN, oro em anexo. 

A diferença de preço entre a proposta do CINZEL e da PENTAGONO é de 11% (onze por 

cento). Enquanto a CNZEL ofertou RS 12.397 .77 4,30 (doze milhões, trezentos e noventa e 
sete mil, setecentos' e setenta e quatro reais e trinta centavos), a ora Recorrente ofertou o 
valor de R-$ 14.001.835,58 (quatorze milhões, um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e 
cinquenta e oito centavos), o que perfaz uma diferença de RS 1.604.061,28 (um milhão, 
seiscentos e quatro mil, sessenta e um reais e vinte e oito centavos), valor bastante 
considerável em relação a primeira colocada. 

Ou seja, além de ter atendido integralmente as regras edil alicias, a CINZEL ofertou proposto 
bem mais vantajosa para o órgão Licitante, o que não pode ser desconsiderado. 

Por fim, requer seja o presente recurso julgado IMPROCEDENTE, e seja mantida a decisão que 

habilitou a Recorrida (CINZEL) 

Registre-se que não houve contrarrazões do CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO. 

VI — DA ANALISE DO RECURSO 

O Recurso (fls. 1.947/1.951) é tempestivo, por ter sido apresentado no seu prazo legal, contados a 
partir da divulgação do resultado de habilitação, cuja publicação se deu DOM n2  8.077, pág. 15, de 

29/07/2021. Assim, seu prazo final encerraria em 05f08/2021, conforme dispõe o art. 109, inciso I, 
alinea "a" c/c art. 110, da Lei 8.666/93. 

Em ato continuo, procedeu-se a publicação da interposição do recurso no DOM n2  8.084, pág. 11, de 

07 a 09/08/2021, sendo apresentado contrarrazões, pela licitante CINZEL ENGENHARIA LTDA, 
(fls.1.952), considerando, também, tempestivo, visto que seu prazo extinguiria em 16/08/2021, 
conforme dispõe o art. 109, §32, c/c art. 110, da Let8.666/93.. 

Com efeito, é pacífico que a Administração pode exigir demonstração de aptidão técnica profissional e 
operacional, com afim de demonstrar a experiência da empresa na execução do objeto licitado, além 
de outras que entender pertinentes com o objeto do edital, exigência esta, que está em total 
consonância com o disposto no art. 30, da Lei 8.666/93, e na Constituição Federal, em seu art. 37. 
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Para melhor entendimento, mencionaremos os dispositivos legais que serviram de suporte ao 

instrumento convocatório, a seguir: 

Constituição Federal de 1988 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, os obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação público que assegure igualdade 
de condições o todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mentidos as condições efetivos da proposto, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá os exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis b gorontio do 
cumprimento dos obrigações." 

Lel n° 8.666/93 
Art, 30  A licitação destina-se a garantir o observância do princípio constitucional da 
isonomio, o seleção do proposto mais vantajosa poro o administração e o promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos do legalidade, da impessoalidade, do moralidade, do igualdade, do 
publicidade, da probidade administrativa, da vincula ção ao instrumento convocatorio, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatas. 
§ 1° É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, Incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante porei o especifico objeto do contrato 

Edital de Concorrência n° 003/2021  
11.9 - Documentos necessários a demonstração do capacidade técnica 

I•••1 
11.9.3 - Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de que o licitante executou 
serviço/obro de característicos semelhantes ao objeto da licitação, considerando-se os 
parcelas de motor relevância e os quantitativos mínimos a seguir definidos, mediante 
apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnico em nome da licitante, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. 
ATESTA CÃO - Parcelas de Moior Relevância , 
I: :ifi'kr ER IÇOS„. Klid:,. "dEfAI:VO 

[ 

1 

RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, EM IMÓVEL PROTEGIDO 
INDIVIDUALMENTE POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL 
OU MUNICIPAL, ABRANGENDO SERVIÇOS DE: 
'RESTAURAÇÃO 	DE 	COBERTURA. 	DE 	EDIFICAÇÃO 
HISTÓRICA; 	 . 
*RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE BENSTOMBADOS; 
'RESTAURAÇÃO DE FORROS COM PINTURA ARTÍSTICA; 
*RESTAURAÇÃO DE RETÁBULO ARTÍSTICO ENTALHADO; 
*RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE 
MADEIRA; 
*RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS EM CANTARIA; E 
*RESTAURAÇÃO DE IMAGINÁRIAS DE ARTE SA CRA. 

M2 2000. 

2 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUMATIZAÇÃO 
(UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS) 

M2 500 

3 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO M3 70 

11.9.3.1 - A atestação técnica exigida poderá ser apresentado em vários atestados, 
admitindo-se o simples somatório dos acervos poro atendimento do Edital; 

Como se observa, a lei prevé a comprovação de aptidão das empresas para prestação de serviços 

similares/equivalentes ao que se pretende contratar, abrangendo caracteristicas, quantidades e 

prazos. 
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Assim, latente está a intenção do Edital, em observar as prescrições normativas que regulam o 

assunto, especialmente no que tange em admitir que a comprovação da capacidade técnica fosse 

efetivada através de atestados que contemplassem serviços compatíveis com o objeto da 

Concorrência. Tais prescrições, como se observa, foram devidamente e cuidadosamente observadas 

pela Comissão, como também será demonstrado nas razões abaixo elencadas. 

Como se vê, nas razões apresentadas pela Recorrente (PENTÁGONO) a discussão gira, tão somente, na 

comprovação da Capacidade Técnica-Operacional de que as Recorridas (CINZEL e CONSÓRCIO NOVO 

MERCADO MODELO) não teriam atendido aos serviços de "Restauração de piso de pedra arenito e 

Restauração de cantaria"; 

A Recorrente deixa claro qtle, apenas, não concorda com comprovação Técnica Operacional do item 1 

das parcelas de relevância, quanto aos serviços de "Restauração de piso de pedra arenito e 

Restauração de cantaria", admitindo•se que as Recorridas comprovam os demais itens exigidos no 

Edital, inclusive quanto a Capacidade Técnica Profissional, subitem 11.9.2, que, como se confirma 

trata-se da mesma exigência para a capacidade técnica operacional, dispensando, apenas, a 

comprovação da quantidade mínima. 

Já a Recorrida (CINZEL) afirma que executou serviços de características exigidas na parcela de maior 

relevância operacional, atendendo plenamente às exigências do Edital. 

A decisão desta Comissão em habilitar as Recorridas, refletiu na análise documental de Habilitação, 

momento em que não foi observada divergência entre o Edital, e os documentos apresentados. 

Concluindo-se que foi apresentada documentação hábil e necessária para a comprovação da exigência, 

especificamente à contida no subitem 11.9.3. 

Nessa senda, equivoca-se o entendimento da Recorrente, vez que o Edital, autorizou não só as 

Recorridas, mas todas as interessadas a participar com os atestados, sejam dos mesmos objetos ou 

objetos semelhantes aos licitados, para atenderem a qualificação técnica profissional e operacional 

exigida no item 01 das parcelas de maior relevância, onde se traduz, que as licitantes poderão se valer 

de tantos atestados quanto o necessário para a comprovação de que efetuou serviços de restauração 

em edificação protegida(s) por legislação federal, estadual ou municipal, atingindo, no minimo 2000. 

rn'. Ou seja, a quantidade restringe-se tão somente à área de Restauração e não aos serviços descritos 

no item 1. 

Nesse caso, como como poderia ser comprovado a atestação do responsável técnico e ao mesmo 

tempo não comprovaria a atestação do operacional-Licitante, vez que se trata dos mesmos atestados? 

Ainda o subitem 11.9.3, prevê a utilização de obras ou serviços de características semelhantes  (art. 

30, §32, Lei 8.666/93) para comprovação da capacidade técnica, não sendo, portanto, esse motivo 

suficiente para invalidar os atestados apresentados. Como se observa o §32, do art. 30, da Lei 

8.666/93, é bem cristalino quando registra "Obras e Serviços Similares". 

Nesse sentido é o entendimento do TCU: 

Acórdão 679/2015 —Plenário —TCU 	. 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulado pela empreso 
Automação Industriai Ltda. Automind noticiando o ocorrência de possíveis irregularidades 
na Concorrência 22/2014, promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Purnaíba 	Codevusf, que teriam restringido o caráter competitivo da 

certame. 
ACORDAM os Ministros do Tribuno! de Contas do união, reunidos em Sessão do Plenário, 
diante das razões expostas pelo Relatar, em: 

9.3.1. a exigência contido no subirem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório do 
Concorrência 22/2014 não guardo conformidade com o disposto no art. 30, § 39, da Lei de 
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Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida 
a comprovarão de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou servlcos 
similares de complexidade tecnolágka e operacional equivalente ou superior àquela 
objeto do certame;(grifomos) 

Acórdão 1W n2 1585/2015-Plenarfo: 
É irregular a delimitação pelo edita! de tipologia especifico de obras paro fins de 
comprovação de capacidade técnico de licitante, devendo ser admitida a apresentação de 
atestados que demonstrem a realização de empreendimentos de natureza similar ao 
objeto licitado, sob pena de ficar configurado restrição acompetltividade. (grifamos) 

Marçal Justen Filho, tem o seguinte posicionamento: 

"(4 Vale insistir acerco do inconstitucionolidode de exigências excessivas, no tocante 
à qualificação técnica. Observe-se que o natureza do requisito é incompatível com 
disciplina precisa, minuciosa e exaustiva por parte da Lei. É impossível deixar de 
remeter à avaliação da Administração a fixação de requisitos de habilitação técnico. 
Essa competência discricionária não pode ser utilizado para frustrar a vontade 
constitucional de garantir o mais ~pio acesso a licitantes, tal como já exposto 
acima. A Administração apenas está autorizado o estabelecer exigências aptas a 
evidenciar a execução anterior de objeto similar. Vale dizer, sequer se autorizo 
exigência de objeto idêntico. (...) 
Também não se admitem requisitos que, restritivos à participação no certame, sejam 
irrelevantes paro a execução do objeto licitado. Deve-se considerar a atividade 
principal e essencial a ser executada, sem maiores referências a especificações ou 
detalhamentos. Isso no significa afirmar que tais peculiaridades sejam irrelevantes. 
São significativas para a execução do objeto, mas não para a habilitação. 
"Não cabe à Administração ir além do mínimo necessário à garantia do princípio da 
República. Logo, não se validam exigências que, ultrapassando o mínimo, destinam-
se o manter a Administração em situação 'confortável'. 
A CF/88 proibiu essa alternativa" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. São Paulo: Dialética. 11 ed. pp. 304, 322, 336 e 337) 

Desta forma, o propósito visado restou comprovado, atendendo a regulamentação sobre a 
apresentação dos Atestados de Capacidade Técnica, sem, contudo, exigir caracteristicas idênticas, 
traduzindo-se na possibilidade de obtenção de informações que permitissem à COPEL em estabelecer, 
por proximidade de características técnicas e qualitativas entre os serviços descritos nos atestados e 
aqueles que constituem o objeto do Edital, viabilizando, assim, reconhecer a capacidade técnica da 
licitante, pois, o atestado para comprovação da capacidade técnica só precisa ser compatível ou similar 
com o objeto da licitação e Isso não significa ser "Igual".  

Então, ao menos, no entendimento desta Comissão, em relação à decisão que habilitou as Recorridas, 
o ato foi devidamente motivado e legalmente arnparado, não merecendo qualquer tipo de reforma, 
visto que a maioria dos Atestados relacionados registra ser dos seus responsáveis técnicos e das 
pessoas jurídicas. 

Não obstante, por se tratar de matéria de ordem especificamente técnica, que se relaciona com a 
natureza e as características do objeto da licitação, e visando amparar decisão de julgamento do 
Recurso Administrativo foi solicitado contratação de prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados e habilitados, para emissão de Parecer Técnico, acerca dos Atestados Técnicos 
apresentados pelas licitantes CINZEL e CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO. Dessa forma foi 
apresentado Parecer da lavra do Professor Mario Mendonça de Oliveira (doc. anexo), onde, ao final de 
seu entendimento, vem corroborar com a decisão prolatada por esta Comissão de Licitação. 
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Ainda, a licitação é um procedimento onde se observa a formalidade necessária e suficiente para 

garantir a segurança tanto para o licitante quanto para a Administração. 

No presente caso, notadamente, quanto à contratação a Recorrida (CIZE1-19  Classificada) apresenta o 

menor coeficiente multiplicador "K" de 0,85 cujo valor global da proposta soma R$ 12.397.774,30, 

onde seria sagrada vencedora. 

Já a Recorrente (PENTÁGONO-29  Classificada, empatada corno CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO) 

apresenta coeficiente multiplicador "K" de 0,96, cujo valor global da proposta sorna R$ 14.001.835,58. 

Havendo, portanto, neste caso, uma diferença bastante significativa para a contratação, em torno de 

R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) em referência a proposta classificada em 29  Lugar, 

vejamos: 

LICITANTES/CLASSIFICAÇÃO VALOR 

PROPOSTO 

VALOR (R$) 

1°) CINZEL ENGENHARIA LTDA 0,85 12.397.774,30 

29) CONSTRUTORA PENTÁGONO ITDA 0,96 14.001.835,58 

"9) CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO 0,96 14.001.835,58 

Diferença (19  - 29) 1.604.061,28 

Nos limites da lei, do bom senso e do princípio da eficiência, há de prevalecer, sempre, o interesse da 

Administração, entendida corno o Erário. 

À luz dos fatos, da jurisprudência colacionada e, sobretudo, com base no bom senso e no principio 

constitucional da eficiência, não é aceitável que exigência não prevista no Edital, seja capaz de levar a 

Autarquia a pagar mais caro pelos serviços objeto da licitação, contrariando — ai sim — o Edital, que 

estabelece o princípio maior de pagar menos, critério para definição da adjudicação da licitação. 

Reconsiderar a decisão da habilitação da Recorrida seria dar azo a um formalismo exacerbado e impedir 

a contratação da proposta mais vantajosa o que é repudiado pela doutrina e jurisprudência de nossos 

tribunais e pelo ordenamento jurídico Brasileiro, tendo em vista que causara um prejuízo injustificado 

ao Erário. 

Destarte, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se 

afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir 

segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem corno para se 

assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as 

disposições constantes do edital ou instrumento congênere. 

VII - DA DECISÃO 

A busca da melhor proposta deve utilizar todos os critérios objetivos em conformidade com o Edital, 

estando um vinculado a outro, garantindo dessa forma a isonomia nas contratações da Administração 

Pública. 

Portanto, com fundamento no Principio da Legalidade, que somente autoriza a Administração a 

realizar ato se a lei tiver autorizado a sua prática, no Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório, que vincula a Administração aos seus termos, e no Princípio da lsonomia, que veda a 

diferenciação entre os particulares, a Comissão decidiu conhecer o Recurs 	ser tempestivo e estar 
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Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 

1 SALVADOR 

 

 

sunereuendancla de 
Obres Papo, NUMMI^ C A PrfAl 00 00Afill 

nos moldes da Lei e NEGAR PROVIMENTO,  mantendo a decisão atacada, no sentido de Declarar 

HABILITADAS as licitantes CINZEL ENGENHARIA LTDA e CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO, na 

Concorrência n9  003/2021, pelas razões esposadas neste julgamento; 

A decisão da COPEL em assim proceder tomou por base, além da mencionada legislação, os 
posicionamentos da jurisprudéncia e de doutrinário dominantes sobre a matéria, dos quais já foram 

aqui transcritos. 

É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão Superior acerca da 

adjudicação e/ou homologação do certame. 

Assim, levando-se em conta o principio do duplo grau de jurisdição, encaminha-se o processo à 

autoridade superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 49  da Lei 8.666/1993. 

Após deliberação, retornem-se os autos para atender ao principio da publicidade. 

Em, 26 de agosto de 2021 
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Prof. Mário Mendonça de Oliveira 
Especialista em conservação e restauro das monumentos, professor do PP6AU e coordenador do NTP1fdDCFM. 
Estola Politt'enico - Rua Aristides Novis, 2 (Federação) 40 210-830 - Salvador, RA. Te!: 0055-71-3283 9858. 

PARECER 

C,ANTEIRO, Pedreiro, 4' lavra pedras de cantaria. 
Lapicida cc, Alam Var. Qui Lapides cactus pudico 
capotá. 

flk. ,Roph-aci fintem' 

Através da concorrência de N°  003/2021, a SUCOP, órgão da Secretaria 

de Infraestrutura e Obras Públicas, da Prefeitura Municipal de Salvador, lança 

edital para "Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos 

Serviços de Restauração e Complementares, de .Requalificação do Mercado 

Modelo, na Praça Cairu — Salvador/BA". 

Após ter sido publicado, no Diário Oficial do Município, o resultado do 

certame, uma das concorrentes, a Construtora Pentágono Ltda, julgando-se 

prejudicada com a interpretação da Comissão de Licitação, apresenta 

RECURSO da decisão, que será comentado neste texto, por se tratar da nossa 

área de conhecimento. 

Acreditamos que esta responsabilidade nos foi atribuída pela SUCOP, 

em virtude da vivência que adquirimos, de meio século, sobre o argumento da 

preservação do nosso patrimônio edificado, ensinando, desde a fundação do 

PPGAU (Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA), 

as disciplinas de Tecnologia da Conservação e da Restauração 1 e 2, cujos 

argumentos da primeira são os materiais e da segunda as estruturasl. 

Entretanto, acreditamos que tenha pesado mais pasta decisão do órgão 

Municipal, o fato de termos fiscalizado a obra da Alfândega Nova, atual 

Mercado Modelo, na qualidade de consultor do IPHAN (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional), instituição na qual exercemos esta função 

OLIVEIRA, Mario Mendonça de. j'ecnologia da PreservaçÕes e da Restaurações: inateriais e 
1,:struturas. Salvador: 131)111:3A, 2011. 243p. 11, 

lis 
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Prof, Mário Mendonço de  Oliveira 
-"Es 'Prtiaillá.ta-érn coa-ser...60o e restaura dos manumiti:O-5, pra Star PP6,41) e war enadar 	11-éÉP11/0.CT1& 

Escola Politécnico - Roo Aridides Novis, (Federocao) 40 210-630 - Salvador, RA. Tel 005S-71-3283 9858, 

durante vinte anos, orientando, também, o trabalho de restauro da cantaria 

feito sobre o monumento em epigrafe. 

No preâmbulo do seu recurso, os interessados postulantes citam o 

conteúdo do item 11.9.3 do edital, afirmando, em negrito, que a empresa na 

sua Capacidade Técnico-Operacional deve apresentar comprovação de que o 

licitante executou serviço/obra de características semelhantes ao objeto da 

licitação (grifo nosso). Ora, o texto está bastante claro ao bom entendedor, 

que não necessita ser igual. Por outro lado, entende-se o porque dos licitantes 

especificarem o arenito, empregado predominantemente na obra. É que não 

desejavam fazer alusão ao restauro de outro tipo de rocha, como o Lioz, 

empregado nas cercaduras de portas e janelas do monumento. 

Além do mais, é bom que se destaque, não existe dentro da 

terminologia dos trabalhadores da pedra, a designação de 'canteiro de 

arenito" ou "canteiro de granito", mas simplesmente de "canteiro", um operário 

capaz de tanto trabalhar os materiais líticos mais duros, quanto os mais 

brandos (gritos nossos). Por exemplo, os operários de cantaria que indicamos 

para a obra do Mercado Modelos foram sertanejos do clã de Boaventura Abreu, 

acostumados com rochas graníticas duríssimos, características das 

jazidas de Santa Luz que, entretanto fizeram um excelente trabalho nos 

arenitos e no lioz. 

Imagens 1,2 e 3— Colunas toscarias geminadas da Alifindega Nova, atual Mercado Modelo, 
coustruidas de arenito de chnentação earbonática, esmagadas por colapso de viga de madeira 

consumida pelo incEnclio. As colonos foram restauradas com o uso de anastilose e consolidae5o 
individual dos tambores, com pinos de latão e enchi tixotrópico, pelos canteiros de Santa Luz,. 

Fonte .Acereo do autor 
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Prof. Mário M 
Especialista em conservoccla e restauro dos monumentos, professor do PPGAU e coordenador do NTI'R/t)CrM  

Escota %Mímica - Rua Aristides Novis, 2 (tederoçao) 40 210-630 - Satimaar, 84. Tet 0055-71-3283 9858. 

Destes habilidosos profissionais conhecemos restaurações magníficas, 

tanto em arenito quanto em granito, e mesmo com o calcário margoso da 

Boipeba, extremamente brando, utilizado no claustro do Convento de São 

Francisco, cujo projeto de restauro nos foi confiado. 

Imagens 4, Se 6— Complementação da anastilose das colunas geminadas da rotunda do Mercado 
Modelo, na qual se sê o sistema desenvolvido para consolidar a colagem c o resultado final. 

Fonte: Acervo do autor, 

Assim, quem executou um bom trabalho em Lioz, uma rocha 

importada, mais sofisticada e dura, está qualificado a trabalhar com os arenitos 

locais, retirados nas vizinhanças da Fonte das Pedreiras, não muito distante da 

ladeira da Preguiça, ou então em uma ocorrência deste material, nas 

vizinhanças da Barra. Em resumo, quem trabalha em cantaria, enfrenta 

qualquer tipo de rocha ou não é profissional do ramo. Seria o mesmo caso 

de dizer que um pedreiro, que normalmente executa trabalhos com blocos 

cerâmicos, não tivesse qualificação para levantar paredes de blocos de 

cimento, por ser material diverso! 

Seguem os postulantes, no seu recurso, fazendo uma dissertação sobre 

a petrografia, certamente para demonstrar a sua sapiência sobre o argumento, 

mas, entretanto, não conseguem clarificar com precisão os conceitos das 

gêneses das rochas. No caso das rochas magmáticas, por exemplo, nem todas 

são duras e compactas, pois existem aquelas que são extremamente porosas e 

de baixa densidade, como é o caso da pedra pomes. Por outro lado, existem 

rochas metamorficas, como os gnaisses, com capacidade portante na 

construção, superior a certas rochas ígneas; e que conservam a sua 

bandagem, não obstante o seu metamorfismo. É o caso do nosso gnaisse de 
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Prof, Mário Mendonça de Oliveira 
Especialista em conservação e restauro-dos monumentos, professor do PPGAU e coordenader 
Escola Politécnico - Rua Aristides Novís, 2 (federaytio) 40 210-630 - Salvador, BA. Tel: 0055-71-3283 985E3 

Pedra do Cavalo, vindo de Cachoeira. onipresente nas nossas pavimentações 

da cidade, transformadas em paralelepípedos. 

Gostariamos também de chamar a atenção para o fato de que, nem 

todas "as rochas, sedimentares ou estratificadas, são formadas por acúmulo de 

sedimentos e matéria orgânica". A presença de matéria orgânica depende do 

ambiente onde se formou, nas priscas eras de estruturação do nosso planeta, 

tornando-se, assim, um arenito fossilifero. Aqui entre nós, por exemplo, 

encontramos sinais da presença de material orgânico de origem vegetal, no 

arenito de Jacobina, enquanto, no arenito local, é frequente a ocorrência de 

fósseis de crustáceos, nu inclusões pontuais de rochas mais duras. 

Na sequência da sua dissertação de cunho petrográfico, os postulantes 

argumentam que: "O terceiro tipo de rocha são as chamadas metamórficas 

(grifo dos recorrentes) que surgem a partir da transformação das rochas 

sedimentares ou magmáticas". Data vênia, não consideramos a equivalência 

terminológica correta. Seria, por acaso, sedimentares e magmáticas? Logo 

em seguida, porém, declaram os postulantes, que "a ardósia e o mármore 

(grifo dos recorrentes), por sua excelente resistência e estabilidade química..." 

Ora, os mármores nunca foram quimicamente estáveis, pois sendo 

basicamente carbonato de cálcio cristalino (CaCO3), reagem a qualquer 

substância ácida ou alcalina. Embora nas cidades das antigas civilizações este 

fato não se constituísse problema, nas atuais cidades, cuja atmosfera está 

quase sempre poluída, através da queima de combustíveis fósseis, produzindo 

chuvas ácidas, mercê da presença do anidrido sulfuroso, os mármores e 

calcários sofrem bastante. 

Não pretendemos, entretanto, alongar o nosso discurso sobre a geologia 

das rochas e suas propriedades, porque o argumento central, com o qual não 

concordamos, é aquele de haver um canteiro para cada tipo de pedra, 

considerando perfeitamente válida a experiência de um profissional que 

empregou determinado tipo de pedra, dedicando-se ao afeiçoamento de outro. 

Podemos afiançar, também, que este conceito não é só local, mas 

internacional, pois, deambulado por diversas partes do mundo visitando os 

restaures em andamento, nunca vimos esta distinção de canteiro de Lioz e 

415 
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Prof. Mário Mendonça de Oliveira 
Especialista em conservaçao e restauro dos monumentos, professor de PPGAU e coordenador do N71.11/111CfM, 
Escola Politécnico - Rua Aristides Nos, 2 (FederarÃo) 40 210-630 - Salvador, 84. Tel: 0055.71-3283 9858, 

canteiro de arenito. Temos convivido e tenho a honra de privar da amizade de 

grandes figuras internacionais da caracterização é do restauro da pedra, como 

Prof. Ayres Barros, Delgado Rodrigues, Lorenzo Lazzarini, Mansa Tabasso, 

Joseph Riederer, Torraca, Francesco Gurrieri e tantos outros, e nunca os 

vimos nominar esta distinção de canteiros. Não observamos, também, 

qualquer alusão a esta diferença nas orientações dos docentes do curso sobre 

restauro e conservação da pedra de Veneza, do qual participamos corno 

bolsista convidado pela UNESCO. 

CONCLUSÃO 

Em vista do exposto, a seleção adjudicada pela Comissão de Licitação da 

SUCOP está perfeitamente correta, valendo-se do menor preço entre as 

qualificadas, selecionando a empresa CINZEL Engenharia Ltda que, aliás, tem 

nome bastante sugestivo no que se refere à cantaria. 

Prof. Mário Mendonça de Oliveira 
Arquiteto e Urbanista C.AU A 0205-4 

CPF: 00044601549 
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Ao Sr.Superintendente 

Segue os autos com julgamento do recurso interposto, para conhecimento e deliberação superior. 

Atc. 

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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Processo - SUCOP/GEPRO 1 NP 104407/2021 
Prefeitura 
de Salvador 

ANEXO 1 DO TRAMITE 17 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 

S 'RLEVFEAMR  
Superintendência de 
Obras Públicas 

PRIMEIRA CAPITAL 00 BRASIL 

PARECER Ng 375/2021 

Licitação. Concorrência na 003/2021. Processo 
SUCOP n° 104407/2021. Recursos Administrativos. 
Contrarrazões. Análise. Julgamento. 

Tratam os autos de recurso administrativo interposto pela empresa CONSTRUTORA 

PENTÁGONO LTDA, com pedido de reconsideração, contra decisão proferida pela Comissão 

Permanente de Licitação — COPEL, que HABILITOU as licitantes CINZEL ENGENHARIA LTDA e o 

CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO, no âmbito da Concorrência na 003/2021. 

Insta esclarecer que a Concorrência em referência possui como objeto a contratação de empresa 

especializada para execução dos serviços de restauração e complementares de requalificação do 

Mercado Modelo na Praça Cayrú, Salvador, Bahia. 

Neste contexto, necessário se faz registrar que, quando do julgamento dos documentos de 

habilitação, a COPEL, após analisar os requisitos de capacidade jurídica, regularidade fiscal e 

trabalhista, assim como demonstração de idoneidade financeira e capacidade técnica, HABILITOU 

as licitantes CINZEL ENGENHARIA LTDA, bem como o CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO. 

Da decisão acima mencionada, a CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA interpôs, tempestivamente, 

recurso administrativo, o qual, em síntese, possui .o seguinte teor: 

(...) a empresa CINZEL, não apresentou este atestado especifico, 

trazendo somente restauro de pisos em pedra de liar, e não de arenito, 

como requerido. Também não conseguimos identificar elementos 

Ricos que se encaixassem nas definições clássicas de cantaria. Portanto, 

é óbvia a sua inabilitação para.seguir no certame. 

Quanto ao Consórcio NOVO MERCADO MODELO, este não apresentou 

atestados de pisos em arenito, conforme exigido no Edital, e cantarias, 

de nenhuma maneira, portanto, a nosso ver, também não se qualifica 

para estar habilitada a prosseguir no certame. 

Assim sendo, a fim de cumprir as formalidades de praxe, as demais licitantes foram cientificadas 

acerca da interposição do recurso ora em comento, tendo, dentro do prazo legal, a licitante 

CINZEL ENGENHARIA LTDA apresentado suas contrarrazões, no sentido de estar em conformidade 

com as premissas constantes no Edital de Licitação na 003/2020. 

A respeito da análise do recurso, é oportuno registrar que a COPEL alicerçou sua apreciação, 

dentre outros dispositivos legais, no art. 30, da Lei 8.666/93, e no art. 37 da Carta Magna, restando 

demonstrado pela referida Comissão que a Administração pode exigir a demonstração de aptidão 

técnica profissional e operacional, a fim de demonstrar a experiência da empresa na execução do 

objeto licitado, além de outras que entender pertinentes com o objeto do edital. 
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Superintendência de 
Obras Públicas 

PRIMEIRA CAPITAL 00 BRASIL 

Ademais, convém mencionar os demais diplomas normativos que embasaram Instrumento 

Convocatório, a saber: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
Art. 37 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidos as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

Lei n° 8.666/93 

Art. 32  - 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 vinculação ao 

Instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatas. 
§ jQ É vedado aos agentes públicos: 1- admitir, prever, incluir ou tolerar, 

nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicilio dos licitantes ou de qUalquer outra circunstância impertinente 

ou irrelevante para o especifico objeto do contrato. 

Frise-se, ainda, que o Edital n2 003/2021 previu em seu subitem 11.9.3 o que se segue: 

11.9.3 - Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de que o 

licitante executou *serviço/obra de características semelhantes  ao 

objeto da licitação, considerando-se as parcelas de maior relevância e 

os quantitativos mínimos a seguir definidos, mediante apresentação de 

Atestado(s) de Capacidade técnica em nome da licitante, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado. ATESTAÇÃO - Parcelas de 

Maior Relevância (...) 

Da análise dos dispositivos acima transcritos, observa-se que existe previsão expressa acerca da 

comprovação de aptidão das empresas para prestação de serviços similares/equivalentes ao que 

se pretende contratar, abrangendo características, quantidades e prazos. 

Nota-se, portanto, que o Edital n2  003 se encontra em consonância com as prescrições normativas 

que regulam a matéria, especialmente no que diz respeito à possibilidade de comprovação da 

capacidade técnica através de atestados que contemplassem serviços compatíveis com o objeto 

da Concorrência. 
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Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da questão se refere à Capacidade Técnico-

operacional  das Recorridas, isto é, nas razões apresentadas pela PENTÁGONO argumenta-se que 

a CINZEL ENGENHARIA LTDA e o CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO não teriam atendido ao 

serviço de "Restauração de piso de pedra arenito e Restauração de cantaria". 

Ocorre que, conforme demonstrado pela COPEL, tais alegações não merecem prosperar, uma vez 

que além das premissas constantes no Edital, o entendimento do Tribunal de Contas da União 

também é o sentido de que deve ser admitida a apresentação de atestados  que demonstrem a 

realização de empreendimentos de natureza similar  ao objeto licitado, sob pena de ficar 

configurada restrição à competitividade.  

Neste interim, merece destaque, ainda, o Parecer Técnico elaborado pelo Professor Mário 

Mendonça de Oliveira, acostado às fls. 2017 a 2021 dos autos, o qual corrobora com 

posicionamento adotado pela Comissão Permanente de Licitação desta Superintendência de 

Obras Públicas. 

No que diz respeito à contratação, verifica-se que a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA (19  

Classificada) apresentou o menor Coeficiente Multiplicador "K" de 0.85. de modo que o valor 

global da proposta perfaz um montante de R$ 12.397.774,30 (doze milhões trezentos e noventa 

e sete mil setecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos). Por outro lado, a CONSTRUTORA 

PENTÁGONO LTDA (29  Classificada e empatada com á CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO) 

apresentou coeficiente multiplicador "k" de 0,96, cujo valor global da proposta soma R$ 

14.001.835,58 (quatorze milhões um mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito 

centavos). 

Assim sendo, convém ressaltar que, no curso do processo de licitação, a Administração Pública 

não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, isto é, 

a fim para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame 

licitatório é necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento 

congênere. 

Pelo exposto e com fundamento nos Princípios que regem a Administração Pública, em especial 

os Princípios da lsonomia, da Legalidade e da vin.culação ao.  Instrumento Convocatório, bem como 

o entendimento do Tribunal de Contas da União, bem como as premissas constantes no Edital de 

Licitação n9  003/2021, opinamos em acompanhar a decisão proferida pela COPEL, no sentido de 

NEGAR PROVIMENTO, mantendo decisão atacada, nó sentido de declarar HABILITADAS as 

licitantes CINZEL ENGENHARIA LTDA e o CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO, nos âmbito da 

Concorrência em comento. 

É o parecer, s.m.j. 

Salvador, 13 de setembro de 2021. 

Jaqueline M. B. de Barros 	 Rebeca Sampaio Dias 
Assessora Jurídica — OAB/BA n9  17.173 	 OAB/BA n9  60.355 
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CONTEÚDO DO TRAMITE 18 

Nos termos do Parecer Asjur n° 375/2021, referente à Concorrência n° 003/2021, conheço do recurso 
interposto pela empresa CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA, para, no MERÍTO, NEGAR PROVIMENTO, 
mantendo a decisão proferida pela COPEL consignada na Ata Interna às fls. 2009 a 2016, no sentido 
de declarar HABILITADAS as licitantes CINZEL ENGENHARIA LTDA. e o CONSÓRCIO NOVO MERCADO 
MODELO. 

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO 

SUPERINTENDENTE 

GABINETE DO SUPERINTENDENTE 
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