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SUPERINTENDÊNCIA OBRAS PÚBLICAS — SUCOP 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO. 

CONCORRÊNCIA N° 003/2021 — Contratação de Empresa Especializada para 
Execução dos Serviços de Restauração e Complementares de Requalificação do 
Mercado Modelo na Praça Cairú — Salvador/BA. 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. 

A Construtora Pentágono Ltda. LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 
34.145.847/0001-86, com sede na Rua João Chagas Ortins de Freitas, CEP. 42.710-
610, Buraquinho, Lauro de Freitas, BA, neste ato representada por seu sócio-gerente 
Matheus Coelho Amorim, CPF n° 007.181.255-50, vem tempestiva e respeitosamente, 
com base no item 14.1 do Edital da CONCORRÊNCIA N° 03/2021, apresentar: 
RECURSO em face do resultado da habilitação lavrado em Diário Oficial do Município 
de Salvador em Ata e divulgado no Diário de 29/7/2021 onde ficou decidido por esta 
douta comissão que a Construtora Pentágono Ltda, a Cinzel Engenharia e o Consórcio 
Novo Mercado Modelo encontram-se habilitados, estamos, através do presente 
documento, apresentando recurso em face dos fatos constantes nos documentos de 
qualificação técnica apresentados por estas licitantes. 

Recurso: 

O EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 003/2021 tem como Objeto a contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de restauração e 
complementares de requalificação do Mercado Modelo na Praça Cairá — Salvador/BA. 
Grifamos os termos empresa especializada e serviços de restauração, para ressaltar que 
estes são os mais significativos nas exigências para a qualificação técnica e que a 
empresa deve ter a necessária especialização nesta área para poder se habilitar no 
certame. 

Partindo dessa premissa, o item 11.9.3 do edital deixa claro 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, 
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 públi o ou privado. 

As parcelas de maior relevância nos trabalhos de res :uração elencadas o item 1 são: 
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Restauração de edificação, em imóvel protegido individualmente por legislação federal, 
estadual ou municipal, abrangendo serviços de: 

Restauração de cobertura de edificação histórica; 

Restauração de piso de pedra arenito; 

Restauração de cantaria; 

Recuperação de cimalhas em massa ou similares; 

Restauração de esquadrias de madeira; 

Restauração de forro de madeira. 

(Grifo nosso) 

Isto posto, voltando às parcelas de maior relevância, pudemos observar que no que se 
refere a Restauração de piso de pedra arenito, devemos compreender porque o edital 
fez questão de frisar a natureza da pedra (Arenito), e não exigiu simplesmente 
Restauração de piso de pedra. Para os especialistas em restauro é clara a explicação 
desta citação específica: cada tipo pedra possui características próprias na sua 
estabilidade, durabilidade, resistência às intempéries, aos atritos, etc., e isto é 
extremamente importante quando se trata da escolha dos materiais, equipamentos e 
procedimentos na intervenção de restauro e na especialização dos profissionais 
envolvidos na atividade. 

As rochas se dividem em três tipos: as ígneas, ou magmáticas, oriundas das 
solidificações do magma, pastoso e incandescente, da crosta terrestre transformadas 
em lava (ígnea — ignis — fogo). Estas rochas, como o granito e o basalto, caracterizam-
se por extrema dureza e baixa porosidade, sendo mais resistentes. 

No outro polo encontram-se as rochas sedimentares, ou estratificadas, formadas por 
acúmulo de sedimentos e matéria orgânica, que geram diversos extratos ou camadas. 
Destas, as mais utilizadas em obras do Brasil Colônia foram os calcários e Arenitos, 
tratando-se de pedras mais frágeis, por serem macias e bastante porosas, portanto, 
menos resistentes e mais sujeitas às ações das intempéries, às abrasões e, 
principalmente à penetração de água. Estas, em se tratando de restauro, demandam um 
tratamento mais cuidadoso, tanto no aspecto mecânico, quanto químico, requerendo 
materiais e manejos específicos. Dentre os calcários existe um tipo característico da 
região de Lisboa, em Portugal, que se chama Pedra de Lioz, que é uma rocha 
sedimentar bem consistente, com dureza próxima das metamórficas e porosidade bem 
mais baixa que o arenito, portanto, mais resistente e estável do que aquele. 

O terceiro tipo de rocha são as chamadas metamórficas, que surgem a partir da 
transformação das rochas sedimentares ou magmáticas, formadas por processos físico-
químicos que ocorrem pela ação de diversos fatores relacionados com a umidade, a 
temperatura e a pressão no interior da Terra. Estas e ossuem um grau de dureza 
intermediário entre as ígneas e as sedimentares, e um sorosidade mais próxima das 
primeiras e bastante menor que as sedimentares. De Stemos como uso co • um em 
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pisos a ardósia e o mármore, por sua excelente resistência e estabilidade química. 
Portanto, diante do exposto, torna-se obvio que não há similaridade ou complexidade 
maior ou menor, são serviços diferentes. 

Desta forma, fica claro que ao acrescentar à exigência de restauração de piso de pedra 
que esta seja especificamente de arenito, o edital limita a atestação requerida a esta 
pedra individualmente, e não ao restauro de piso de pedra de qualquer natureza. 

Considerando o exposto, a empresa CINZEL, não apresentou este atestado específico, 
trazendo somente restauro de pisos em pedra de lioz, e não de arenito, como requerido. 
Também não conseguimos identificar elementos líticos que se encaixassem nas 
definições clássicas de cantaria. Portanto, é óbvia a sua inabilitação para seguir no 
certame. 

Lembrando que a PENTAGONO apresentou atestados específicos 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. Os balcões são descritos no 
Dicionário da Arquitetura Brasileira, de Corona e Lemos, como sendo:" Balanço, na 
altura de pisos elevados, fronteiro a uma envasadura de acesso e guarnecido de peitoril 
ou grade". No Dicionário do Colégio dos Arquitetos, a soleira é assim definida: "A 
parte inferior do vão da porta no solo. Também designa arremate na mudança de 
acabamento de pisos, mantendo o mesmo nível, e nas portas externas, formando um 
degrau na parte de fora. São divisões entre dois pisos diferentes". Já no Dicionário 
da Arquitetura Brasileira, de Corona e Lemos, a citação para soleira é a seguinte:" A 
parte inferior do vão da porta, que está rasante com o piso. Nas portas externas, a 
soleira concorda com o piso interno, formando um degrau pela parte de fora" 

Por fim, 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. Importante lembrar que um dos seus atestados, da Igreja da 
Providência, cita restauração de pedra de alvenaria, que não atende ao edital, pois a 
cantaria de pedra é outro elemento, específico: A cantaria tem seu nome derivado do 
trabalho do canteiro, profissional que talha blocos de rocha bruta em formatos 
geométricos, sendo a cantaria definida na Enciclopédia Civil como "pedra esquadrejada 
cantos formando esquadro 90 graus". No Dicionário da Arquitetura Brasileira, de 
Corona e Lemos, esta é definida como: " Pedras lavradas e cortadas segundo as regras 
da ESTEREOTOMIA para serem aplicadas às diferentes partes do edifício, como 
constituição, das paredes, etc.", a exemplo de cercaduras, cunhais e cimalhas de 
pedra, quando finamente trabalhadas, consoantes com as deste Mercado Modelo e das 
edificações apresentadas pela atestação da Construtora Pentágono. 

Já a alvenaria de pedra é a estrutura interna das paredes, quando neste material, não 
sendo a pedra trabalhada, ratificada, não sendo trabalho de canteiro e sim de pedreiro. 
Na mesma enciclopédia está assim definida: "Muro ou parede, de larga espessura, 
constituídos de pedra, podendo ser de pedra seca e disp nsando argamassa; de pedra 
e barro com argamassa de terra; ou de pedra e cal, orn rgamassa de cal e areia". 
Sabemos que a douta comissão tem ciência disto, tante,  que e pecificou restauração de 
cantaria, ou seja, de obra feita por canteiro, e não por pe 
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Após esta rápida explanação apresentamos, de maneira sintética, a nossa análise da 
Habilitação Técnica e Técnico Operacional das empresas licitantes, em relação aos 
atestados de: 

Restauração de edificação, em imóvel protegido individualmente por legislação federal, 
estadual ou municipal, abrangendo serviços de: 

-Restauração de cobertura de edificação histórica; 

-Restauração de piso de pedra arenito; 

-Restauração de cantaria; 

-Recuperação de cimalhas em massa ou similares; 

-Restauração de esquadrias de madeira; 

-Restauração de forro de madeira. 

(Grifo nosso) 

Após a análise dos atestados apresentados pelas empresas participantes do certame, 
observamos que: 

A empresa Cinzel apresenta dois atestados com CAT, visando a comprovação da 
capacidade técnica operacional e técnica profissional em edificações protegidas 
individualmente, a saber 

Teatro Santa Isabel. Recife/PE 

Caixa Cultural do Recife. Recife/PE 

Ocorre que não conseguimos identificar, dentre os serviços elencados nos dois 
atestados, o serviço de Restauração de Piso em Pedra Arenito e Restauração de 
Cantaria. 

O Consórcio Novo Mercado Modelo apresenta 9 atestados com CAT, visando a 
comprovação da capacidade técnica operacional e técnica profissional em 
edificações protegidas individualmente, em nome da empresa Incorplan, a saber 

Execução das Obras de Reforma e Restauro do Palácio dos Campos Elísios, em 
São Paulo/ SP 

Restauro e Readequação do Imóvel conhecido como Chácara Lane, São 
Paulo/SP 

Restauro e Serviços Emergenciais na Igreja Mãirk,  de N.Sra. do Patrocínio de Jaú, 
Jaú/SP 

CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA. 
A Rua João Chagas Ortins de Freitas Edf Mais Empresarial n°577 Sala 410 CEP. 4/710-610 — Buraquinho - Lauro de Freitas Ma 



PENTAGONO 

Restauração da Antiga Casa de Fundição, Iguape/SP 

Recuperação e Restauro da Igreja de N.Sra. do Rosário. São Luiz do 
Paraitinga/SP 

Obras de Reforço Estrutural de Arco na Ala das Carneiras, Refazimento dos 
Telhados e Restauro das Fachadas do Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, 
Edifício Sede do Museu de Arte Sacra de São Paula São Paulo/SP 

Reforma e Restauro do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. 
Piracicaba/SP 

Execução da Reforma de Restauração das Fachadas do Bloco 13 —1° etapa do 
Edifício Principal, da Faculdade de Saúde Pública da USP. São Paulo/SP 

Reforma da Escola Técnica Estadual - ETEC "João Belarmino° - Amparo/SP 

(Grifo nosso) 

Após a análise dos atestados apresentados, observamos que os de n°s 4 e 5 não são 
Tombados Individualmente, sendo parte do Conjunto Tombado e, portanto, não tem 
validade no presente certame para comprovação dos serviços elencados no quadro 
Atestação - Parcelas de Maior Relevância, do item 11. 9. 3 do Edital. Não conseguimos 
identificar, dentre os atestados validos para este item do Edital, os serviços de 
Restauração de Piso em Pedra Arenito e Restauração de Cantaria 

Assim sendo, em função do que foi exposto neste documento, requeremos: 

A revisão da decisão de considerar habilitadas 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. 

Pede Deferimento. 

Lauro de Freitas, BA,04 de agosto de 2021 

Construtora Pentágono Ltda 
Matheus Coelho Amorim 

Sócio - Diretor 
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