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Referência: Tomada de Preços n*: 002/2022-Processo n2  209836/2021 

Assunto: 	Recurso Administrativo 
Recorrente: USC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

Licitação. Tomada de Preços n2. 002/2022. Inabilitação de Licitante. 

Recurso Administrativo. Pedido de Reconsideração. Decisão 

	

proferida 	pela 	COPEL. 	Contrarrazões. 	Conhecimento. 

Indeferimento. 

I — PRELIMINARMENTE 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa USC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, ora 
denominada RECORRENTE, com pedido de Reconsideração, contra decisão proferida pela Comissão 

Permanente de Licitação que a Inabilitou na Tomada de Preços n2  002/2022, cujo objeto consiste na 

contratação de empresa especializada para Execução das Obras de Urbanização da Feira de Castelo 

Branco, localizada em Castelo Branco, Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com 
fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a sua execução, de 

acordo com o Edital e seus Anexos, 

II — DAS FORMALIDADES LEGAIS  

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

administrativo interposto, conforme publicação no DOM n2  8.259, pág. 29, de 05/04/2022. (fls. 

931/932) 

Por fim, no prazo legal, que se encerrou em 12/04/2022, não houve apresentação de contrarrazóes. 

III - DOS FATOS 

Em sede de julgamento dos Documentos de Habilitação a Comissão decidiu por Inabilitar a licitante USC 

COMÉRCIO, pelos seguintes motivos, conforme 9É ATA DA SESSÃO INTERNA (fls. 897) 

"12) não apresentar atestado técnico do profissional-Eng° Leonardo Garboggini 
Cardso, indicado pela empresa como responsável técnico (subirem 11.4, alínea d2) 0 
nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de 
responsabilidade técnica de que trata a alínea "b"), compatível para comprovação do 
item 3, da parcela de maior relevância, exigida no subitem 11.4, alínea "h" : 
ATESTAÇÃO - Parcelas de Maior Relevância 

22) não apresentar atestado técnico-operacional(USC) compatíveis para comprovação 
das parcelas de maior" 

IV — DAS ALEGACÕES DA RECORRENTE  

Em síntese, alega a Recorrente: 

Conforme resta-se esculpido no Diário Oficial do Município de Salvador/BA fora publicada decisão 
que entendeu pela inabilitação desta Requerente, sem, contudo, fundamentar a sua decisão a 
qual entendemos ter sido equivocada 

Da leitura da ata da segunda sessão pública realizada no dia 21/03/2022 podemos extrair ter 
havido manifestação da concorrente MP2 Construções BREU que, sem fundamento, argumentou 
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que a ()SC Comércio e Serviços EIRELI supostamente somente teria certidão do CREA como 
	bit 

Engenheiro Mecânico e, por isso, não cumpriria o exigido no edital 

A empresa em questão encontra-se completamente dentro das exigências do edital 

DA DEVIDA COMPROVAÇÃO TÉCNICA 

Se apega ao item 11.4, alínea "d", "dl", ii, para justificar que foi atendida a Comprovação Técnica 
da licitante 

De acordo com Edital da licitação em apreço, estabelecido ficou, entre outras condições de 
participação, que as licitantes deveriam apresentar profissional habilitado com atestado de 
responsabilidade. Assim foi feito. 

Além do exposto devemos indicar que a Comissão de Licitação, ao publicar sua decisão, a fez sem 
apresentar a devida fundamentação legal para tal de modo a cercear o direito de defesa/recurso 
desta Requerente que através da presente peça lastreia-se apenas na manifestação de uma das 
concorrentes realizadas em ata 

Por fim, requer: 

seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da 
decisão hostilizada, como de rigor, admita-se a participação da recorrente na fase seguinte da 
licitação, já que habilitada a tanto a mesma está. Outrossim, !astreada nas razões recursais, 
requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada 
disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em 
conformidade com o art. 109, § 49 da Lei n°8.666/93. 

V — DA ANÁLISE DO RECURSO 

O Recurso (fls. 905/917) é tempestivo, por ter sido apresentado no seu prazo legal, contados a partir da 
divulgação do resultado de Habilitação, cuja decisão foi registradas em Atas de Reuniões Internas, cujo 
resultado foi publicado no Diário Oficial do Município/DOM n2  8.253, págs. 16/17, de 26 a 28/03/2022. 
Assim, seu prazo final se encerraria em 04/04/2022, conforme dispõe o art. 109, inciso I, alínea "a" c/c 
art. 110, da Lei 8.666/93. 

Em ato contínuo, procedeu-se a publicação da interposição do Recurso no DOM n2  8.259, pág. 29, de 
05/04/2022, não sendo apresentado contra rrazões. 

Cumpre esclarecer que a Administração, por intermédio da COPEL, procura sempre o fim publico, 
respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos administrativos, mormente os da 
isonomia, legalidade, eficiência, impessoalidade, moralidade e transparência. Não se pode olvidar que a 
licitação caracteriza-se pelo objetivo de imprimir eficiência nas contratações públicas, por meio da 
simplificação das regras procedimentais, condicionada aos princípios básicos estabelecidos no art. 32  da 
Lei 8.666/93: 

Art. 39  - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomio e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 
processada e julgada em estrito conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatas. 

19  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, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, 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 específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 
nos êê 59  a 12 deste artigo e no art. 39  da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 
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A Recorrente irresignada com a sua Inabilitação, insurge com alegações, de forma infundada, quanto a 
suposta falta de motivação e/ou justificativa da decisão da Comissão de Licitação, alegando que a 
Comissão se apegou tão somente ao quanto foi registrado na Ata da segunda sessão pública do dia 
21/03/2022, pelo representante da licitante MP2 contra a licitante USC, in verbis. 

"Foi dito pelo representante da empresa MP2 que solicita diligencia quanto aos 

atestados operacionais da empresa USC, uma vez que a empresa só possui na sua 

Certidão do CREA Engenheiro Mecânico que não tem as atividades técnicos 

suficientes para execução dos serviços descritos nos Atestado apresentados" 

Se apegando ao item 11.4, alínea "dl", ii, para justificar que foi atendida a sua Comprovação da 

Capacidade Técnica. 

d) Comprovação do Licitante de possuir em seu quadro, profissional de nível superior, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância licitação, vedada as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. 
dl) O profissional indicado como responsável técnico para o acompanhamento do 
serviço, deverá comprovar a condição de vínculo ou compromisso com o empresa 
licitante mediante uma das seguintes condições: 

W por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação 
vigente; 

No entanto tais alegações não merecem prosperar, não merecendo ser reformada a decisão recorrida, 

conforme se verá a seguir: 

Para melhor entendimento, mencionaremos os dispositivos legais que serviram de suporte ao 
instrumento convocatório, quanto a qualificação técnica, a seguir: 

Constituirão Federal de 1988 

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, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos do 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." 

Lei ng 8.666/93 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnico limitar-se-á a: 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
característicos, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
19  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso 

dos licitações pertinentes a obras e serviços, será feito por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, limitadas as exigências a: 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior 
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
â 39  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior. 
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Edital de Tomada de Precos n2 002/2022 
11.4 - Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica 
a) Registro ou Inscrição na Entidade profissional competente, devidamente atualizada: 
ai) Certidão de Registro e Quitação da Pessoa lurídical e 
a2)Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física. 
a2.1) Será dispensada a apresentação desse documento quando o(s) nome(s) do(s) 
responsável (is) técnico(s) constar(em) na Certidão de Registro e Quitação da Pessoa 
Jurídica. 

b) Capacidade técnico-profissional: Atestado de capacidade técnico-profissional para 
comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade 
profissional competente, acompanhado(s) do respectiva Certidão de Acervo Técnico — 
C,4T, comprovando a seguinte atestação: 

ITEM SERVIÇOS 

1 
ESTRUTURAS METÁLICAS (pilares, vigas e tramas), PARA RECEBIMENTO DE 
COBERTURA 

2 COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTRUTURAS METÁLICAS 

3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

c) Capacidade técnico-operacional: Atestado de capacidade técnico-operacional do 
licitante será realizada mediante apresentação de 1 (um) ou mais atestado(s), em 
nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente identificada, relativo(s) a execução do(s) serviços, compativel(is) em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação." 

ATESTAÇÃO - Parcelas de Maior Relevância 

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. 

1 ESTRUTURAS METÁLICAS (pilares, vigas e tramas), PARA 
RECEBIMENTO DE COBERTURA KG 2.130 

2 COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTRUTURAS METÁLICAS M2 170 

3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO M2 170 

cl) A licitante que apresentar atestado(s) emitido(s) em nome de consórcio(s) serão 
consideradas as quantidades executadas pela licitante na proporção de sua 
participação no consórcio, o qual deverá constar do corpo do Atestado. Caso não 
conste a citada proporção no atestado, deverá ser apresentado o Termo de 
Constituição do referido Consórcio. 
c2) A atestação técnica exigida poderá ser apresentada em vários atestados, 
admitindo-se o simples somatório dos acervos para atendimento do Edital; 
d) Comprovação do Licitante de possuir em seu quadro, profissional de nível superior, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância licitação, vedada as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. 
dl) O profissional indicado como responsável técnico para o acompanhamento do 
serviço, deverá comprovar a condição de vínculo ou compromisso com a empresa 
licitante mediante uma das seguintes condições: 
i) Carteira Profissional de Trabalho ou da Ficha de registro de Empregados que 
demonstre a identificação do profissional; 

por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação 
vigente; 

1 Caso a empresa vencedora não seja registrada na Entidade arofissio Competente do Estado da Bahia deverá apresentar a Certidão de Registro e Quitação 
com o "visto" do mesma, antes do kl ki0 da execução dos serviços. 
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Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou 
inscrito no Órgão competente determinado em lei, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

Certidão da Pessoa Jurídica de Registro na Entidade Profissional Competente, 
devidamente atualizada; 

Termo de compromisso de aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço, 
no caso da empresa vier a ser vencedora da licitação, em data anterior à data de 
abertura dos envelopes da licitação. 
d2) O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos 
atestados de responsabilidade técnica de que trata a alínea "b" 
(...) 

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 Tomada de Preços. Tais 

prescrições, como se observa, foram devidamente e cuidadosamente observadas pela Comissão, como 

também será demonstrado nas razões abaixo elencadas. 

Apesar dos argumentos, infundados, trazidos peta Recorrente, observa-se que restou comprovado que 

a decisão da Comissão de Licitação foi devidamente fundamentada, conforme 9.@ Ata Sessão Interna 

(cópia anexa), conforme trechos a seguir: 

"inicialmente coube analisar a manifestação registrada, em Ata da Segunda Sessão 
Pública, pelo representante da empresa MP2 que "solicita diligencia quanto aos 
atestados operacionais da empresa USC, uma vez que a empresa só possui na sua 
Certidão do CREA Engenheiro Mecânico que não tem os atividades técnicas suficientes 
para execução dos serviços descritos nos Atestado apresentados. A Comissão realizou 
diligência junto ao CREA/BA, sendo confirmada a autenticidade da Certidão (doc. 

Anexo)" 

Note-se que a licitante MP2, apenas, solicitou diligencia quanto aos atestados operacionais da empresa 

USC, uma vez que a empresa só possui na sua Certidão do CREA Engenheiro Mecânico, a qual foi 

devidamente realizada pela Comissão, sendo inclusive confirmada pelo CREA/BA, não havendo dúvidas 

quanto a sua veracidade ou autenticidade, e seguindo: 

DO JULGAMENTO: Após análise e julgamento da documentação, verificada a 

autenticidade das certidões, nos sites especificas na intemet, a Comissão decidiu 

INABILITAR  a licitante USC COMÉRCIO  pelos seguintes motivos: 12) não apresentar 

atestado técnico do profissional-Eng9  Leonardo Garboggini Cardoso, indicado pela 

empresa como responsável técnico (subitem 11.4, alínea d2) O nome do responsável 
técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade 

técnica de que trata a alínea "b"), compatível para comprovação do item 3, da parcela 

de maior relevância, exigida no subitem 11.4, alínea "b": ATESTAÇÃO - Parcelas de 

Maior Relevância 

ITEM SERVIÇOS 

Profissional 

Eng. Leonardo 

ESTRUTURAS METÁLICAS (pilares, vigas e tramas), PARA RECEBIMENTO 

DE COBERTURA 

Atendida 

2 COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTRUTURAS METÁLICAS Atendido 

3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO Não atendida 

eçu 
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2 9) não apresentar atestado técnico-operacional (USC) compatíveis para comprovação das 

parcelas de maior relevância, itens 1 a 3, exigidas no subitem 11.4, aliena "c": ATESTAÇÃO 
- Parcelas de Maior Relevância 

ITEM SERVIÇOS UNI!) QUANT. Empresa. 

I 
ESTRUTURAS METÁLICAS (pilares, vigas e tramas), PARA 
RECEBIMENTO DE COBERTURA 

KG 2.130 Não atendido 

2 COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTRUTURAS METÁLICAS M2 170 Não atendida 

3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO M2 170 Não atendida 

Base Legal: subitem 14.6 do Edital, art. 27. II e art. 30. Lei 8.666/93.  Quanto às exigências 
da Capacidade Jurídica (subitem 11.1); da Regularidade Escol, Previdenciária e Trabalhista 
(subitem 11.2) da demonstração da idoneidade financeira (subitem 11.8) foram atendidos 
pela licitante. Sendo o ato Orna, devidamente motivado e legalmente amparado no 
Edital e na Lei 8.666/93.  (grifamos) 

A Comissão levou em consideração os atestados apresentados em nome do Responsável Técnico-Eng. 

Leonardo Garboggini Cardoso, para atendimento da qualificação da capacidade técnica profissional, e 

em nome da empresa USC COMÉRCIO para qualificação da capacidade técnica operacional, para 
parcelas de maior relevância, as quais não foram atendidas pela Recorrente, conforme exigido no Edital. 

Por tanto a decisão de inabilitação da Recorrente se deu por 2 (dois) motivos, sendo devidamente 
justificada e legalmente fundamentada pela Comissão, cuja decisão foi publicada através do Diário 

Oficial do Município de Salvador/BA, onde registra a disponibilidade das Atas de Reuniões Internas para 

conhecimento do teor da decisão, bem como que o inteiro teor do processo licitatório se encontra a 

disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação da Autarquia (cópia anexa). 

Dessa forma, não há em que se falar que a decisão não foi fundamentada legalmente ou mesmo que a 
decisão se deu por conta de um registro em Ata da Segunda Sessão Pública. 

Estranhamente a licitante não buscou se informar da correta e legalmente fundamenta decisão de sua 
inabilitação, tendo em vista que a Comissão disponibilizou as Atas das Sessões Internas de Julgamento 

dos documentos de habilitação no Portal da SUCOP (cópia anexa), na mesma data que se deu a 

veiculação do Resultado no Diário Oficial do Município, inclusive disponibilizando o inteiro teor do 

processo licitatório aos interessados na Sala da Comissão de Licitação da Autarquia, o qual foi não 
buscado pela Recorrida. 

Então, ao menos no entendimento desta Comissão, as razões apresentadas pela Recorrente se 
encontram equivocadas e infundadas. E em relação à decisão que a inabilitou, o ato foi devidamente 
motivado e legalmente amparado, não merecendo qualquer tipo de reforma. 

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 como para se assegurar o 

tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes 
do edital ou instrumento congênere. 

Dessa forma, reformar a referida decisão seria em análise, atentar à verdade dos autos. 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. 
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VI - DA DECISÃO 

Pelo exposto, esta Comissão, com fundamento no Principio da Legalidade, que somente autoriza a 

Administração a realizar ato se a lei tiver autorizado a sua prática, decidiu conhecer o Recurso por ser 
tempestivo e estar nos moldes da Lei e, no MÉRITO NEGAR PROVIMENTO, pelas razões esposadas neste 

julgamento, para MANTER a decisão atacada, consignada na 9° Ata Sessão Interna, por INABILITAR a 

licitante USC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. 

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, § 42 da Lei 8.666/1993. 

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

Em, 20 de abril de 2022 

ah,n, ce, 

 

i4Lt dJ  
Ana Lúcia Luz de S. e Silva 	 Adriana de Figueired Braga 	Maria dl  Alé, G. Silva 

Presidente 	 Membro 

Rose Mary M. A aújo 	 Aels 
Membro 	 embro 

em cro 
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JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS 19/ 002/2022-PROC. ADM. N/ 209836/2021 

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

Permanente de Licitado da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabl, Salvador/BA, 
reuniram-se, às 11:30hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeada 
atrasem da Portaria na 039/2021, ao final assinados, com o fim especifico de analisar e julgar a Documentado 
de Habilitado da licitante USC COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LIDA, referenle a TOMADA DE PREÇOS 
na 002/2022, tipo menor preço, cujo objeta consiste na contratação de empresa especializada para Execução 
das Obras de Urbanização da Feira de Castelo Branco, localizada em Castelo Branco, Salvador/BA, de acordo 
com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. Aberta a sessão, inicialmente 

coube analisar a manifestação registrada, em Ata da Segunda Sessão Pública, pelo representante da empresa 

MP2 que 'solícita diligencia quanto aos atestados operacionais do empreso USC, amo tiez que o empreso só 
passa, no suo Certidão do CREA Engenheiro Mecânico que não tem os atividades técnicos suficientes para 
execução dos servos descritos nos Atestado apresentados". A Comissão realizou diligência junto ao 

CREA/BA, sendo confirmada a autenticidade da Certidão(doc. Anexo). DO JULGAMENTO: Após análise e 

julgamento da documentação, verificada a autenticidade das certidões, nos Nies específicos na Internet, a 

Comissão decidiuIPAAfi11Jm8 a licitante  1 2X  COMÉRCIO,  Pelos seguintes motivos.  te)  não apresentar 

atestado técnico do profissional-Enga Leonardo Garboggini Cardso, indicado pela empresa como responsável 

técnico (subirem 11.4, alínea 02) O nome do responsável reabro indicado devera ser o mesmo que constar dos 
atestados de responsabaidade técnico de  que troto a alínea "b"),  compatível para comprovado do item 3, da 

parcela de maior relevância, exigida no subitem 11.4, alínea is"  :ATESTAÇÃO - Parcelas de Maior Relevância 
• 

ITEM 

ts's 
	

A 	N 	 R 

R 

3 
	

A 

presentar atestado 	o- 	onal(U ) para comprovação das parcelas de maior 

Idas no subitem  11-4 aliena 'km: ATES - Parcelas de Maior Relevinclacxxxxx 

si* s 

a 
tf ME14UC43(ØareL 	.qos e Tmmns. P 

2 RT [ 170 

170 

*8* atendfS 

NBo atendida P A CÃO EM CONCRETO ARMAOO Ml 

Base Legal: subitem 14.6 do Edital, art. 27, II e art. 30, Lei  8.656/93.  Quanto ás ex gentias da Capacidade  

Jurídica (subltem 11.1); da Regularidade Fiscal, Previdenclatria e Trabalhista (subitem 11:2) da demonstração 

da idoneidade financeira (subitem 11,8) foram atendidos pela licitante. Sendo o ato, aqui, devidamente 

motivado  e legalmente amparado no Edital e na lei 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 Municlplo/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme 
disposto no art. 109 c/c art. 110 da Lei na 8.666/93 Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatetio 
se encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário 

normal de expediente do órgão. Salvador, 24 de março de 2022. 

	

ce 4,a, CL. 	 Altiu &fin.  (II  r: 

	

Ana Lúcia Luz de 5. e Silva 	 Adriana de Figueiredo 

Presidente 	 Membro 

ose Mary M rujo 
Membro 
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MENU 

DETALHES DA CERTIDÃO 

Número: 104663 
Ano: 2021 

Data de Cadastro: 29/07/2021 

Data de Emissão: 29/07/2021 
ripa: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA URIDICA 

Sttuação Atual: DOCUMENTO EMITIDO 

Baixa cópia do arcuvD de  
impressão da certidão 

Notas (2) 

DesoiçÃo 

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos Ramos 
técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico. 

Esta certidão penderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos 
cadastral* nela contido* 

Mostrar 10 	'1  reqi 11.5 	PDF 	iteuradits0 seettsnat 

Buscar: I 

SITUAÇÃO 	 DATA - HORA 	 011SERWAÇÂO 

DOCUMENTO EMITIDO 	 7/2021 - 11„17:58 

Mostrando de a aot 1 de 1 registros 
— 	, 

CReA-SA 
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Tomada de Preços No 00212022 
Obras de Urbanização da Mira de Castelo Branco, Salvador Ra. 

Unprobsi USE Cottárcio e Serilms inctststrbris Ltda. 
Responsável Técnico: Pardo Roberto Patritio de Arruda 

Atestados de Emprese /Responsável Técnico 

	

nem 	 Objeto 	 Contratante 

	

1 	Obras e prestação de serviços na área de meccinka, fabricação e moMagem de estrutura metálica 	 ltiniberly-Clark 

	

2 	Execução de Sistema de proteção contra incênifrodetecOlo de alarmes,Sistema SPDA e Inst. Hitirmanitárias 	Multipitra 

Atestados do Responsável Técnico, Paulo Roberto Patricia de Arruda 

	

Item 	 ()Neto 	 Contratante 	CAI 

I 	Execução de Serviços na área de Inspeção de controle de Qualidade, na Roa de pau:dolos 	 Nedl 

Serviços de gerenciamentofiscatilatão,planelamento e inspoçãtsde controle de qualidade em construção e 	Cia. De gás da 

	

2 	 727/2001 
montagem da desmioles soldados 	 bebi. 

Serviços de  know)* Piçontrole de qualidade furto à PetrobMs Lubnot Prej. de construção e montagem da 
Unidade de Produção Flutuante 1853 

	

4 	Construção e montagem dos creches A e B do Gasoduto Nordeste 	 Conduto 	029/95 

Eiscaliração e coordenação da obra de corou, e montagem dos casadoiro pHorn,AL «Ás natural à CHEM 	Bablit4M 	352/2003 

Atestados do profissional: folio Batista Brambilla Neto 

ITEM POMAS DE REtZVAN UNJO. QUANT, 
CAI 

1
CIA OBSERVAÇÃO 

47/2004 SECO $04/2004 SUCO 	
Out.  

ESTRURMAS Mk tAuCAS Odores, cigm o 00"9"1,  PÁRA 
RECEBIMENTO DE COBERTURA 

Kg 2.130,00 26,706,39 Pág. 61 3 789.66 nac. 80 30 49505 

2 COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTIME METÁLICAS M° 170,00 306,75 Pis 61 P4g50 
	-

s 

3 PAVINKNTACÃO EM CONCRE TO ARMADO M5  120,00 

Atestadas do profissional; Leonardo Redimira Cardam 

(TEM PALMAS DE IMLIVÁNCIA UNI& QUANT, 
CAT 

OBSERVAÇÃO 
36752/2016PERSOl SUATOIAL 

ESTRUTURAS METÁLICAS (ilones, vigas e tramas), PARA c 2.130,00 3.600,00 P.  121 3 600,93 

COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTRUT. tdETM W45 170,00 240,00 PM, 123 940,00 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 170,00 



°Oda Empresa vent, 31/03/2022 
CRI) Paulo Roberto Patada de AM.O vent 31/03/1023-Ene Mecarsco 

00:1 /ao Balista Brameis Neto 31/03/2021-Ene Civil 
Contrato de Prestação de Serviços - leio Balista B. Neto 

Cunkolum lok Benta B,  Neto 

Relação da equipe técnica 
Termo de compromisso dos integrantes da estingse técnica 

Pág,29 

P432 
Pée 57 

Pag, 63-65 
Pés 66,69 
Pie 143 
PM, 142 e 144-146 

Constderecnels 
Nenhum dos atestadas apresentados pela ertilltal constam os sennços das pandas de reenincla; 

Dm atestados apresentados pelo Ene Mecânico Paulo ROINtftfl Patria0 de Arruda, só um deles menciona estrutura metatta, sem quantidades, os demais não atendem as 

Parcelas de rtlalef recanto mencionadas no tostas, podendo ser observado Mos Oblate dos serviços; 
3. Dos atestados apresentados pelo ene Civil Leonardo GarbosOM Candozo, só o da CI17 36752/1016 PERSOL, contêm serviços das parcelas de relevância, itens I ¢ 2, não 

compondo serviços do siem 3; 

Conclusão: 

inabilitada -em reão de não comprovar  a  capacidade técnica operaceoneemprese e por não com 
	paridade técnica do profissional poisem 3-pavilTiellaÇIO em 

concreto alTrtad0 



Ittlgme1/1   

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

ta federai No 5194 de 24 de Dezembro de 196Ó 
CREA-BA 610  104663/2021 

Emissão: 29/132/ 2021 
validade: 91/03/2022 

Chave: YEDITY 
Conselho Replena' dê Engenharia e Agroraomls de Balda 

CERTIFICAMOS que a Empresa rrearrousla tentitaiross topo:sada 9WOACt,  Comei". OhTs rens% ds La5 19446 corromas rue 4doMOrOtiSC4 
misle "to" CERTIFICO, ai", taco ao Miabotetido rios &lidos 68 e Cã Ma tater" Lei, odo a pessoa 1undcj. naçwr%sSa, hm: COMO sem 

téenkmilimiefritoM dó dissidie %com  niS0 Eie enMiltrain sm diktdo com os anuittoles do CREARA 

	 siteleasadahe 	 
Empusia, USC Cii>6STRUÇOES E 114STALAcaES EIRELI LIDA siE 
CNP: 21 027 1?"3441.40 
Repta". 0010031113 
Caktetria Malfiz 
Capeai Soo" RS 140 00406 
Custo mi Causal 14~2 
"mus 2 
afetou Somai SERVIÇOS DE ENGENHAI" meemita, MCNIANEM DE ESTRUTURAS AttElAtiCAS: OBRAS DE ~TROCAI 2470uSTRIAL 

Reratples "SN" PreObjellso Sor" 

Endereço Matriz: *VENDA LUIS TRAGUE:00, 2678, EDSF V SUSTER EMPRESARIAL SALA 211 PITANGLIETRAS, LAURO DE FREITAS. EA 
427~0 

Tipo de  Rego" DENTATNO t EMPRESA 
1871442018 

Data rfnfraL 	ta" 
Regam Reç.onar 00010123054308A 

Daledrallo 	  
CERTIDÃO CE ReeisTRo E QUITAÇÃO PESSOA JUROCA 

leteonaseaslfleus 
- 	caparias% tetralcorproftsuonal da empresa 4 ~Nos 	 n d 	 do$ protimlidaaki COMitafites de seu 
quadro Ouriço 
- Esta "Md" perdera a. valida", caso ocorra qualquer artaração posterior das Menismos cadastrais nela "atidos 

tibirria Anuidade Paga 	  

Ase 2021 

	 Autos "1444"Olo 	 --- 
Nada coas" 
	 Reaparnutv" T4crite" 	— — 	 

Professa" PAULO ROPERTO PAIR4C1C1 DE ARRUDA 
Roso" 00145911247 

CPE 4134 73F 447-24 
CAN lume 44P14772016 
Data Pim tultalnata 
Data Tm "Contrai lee•efietete 
TINO" dó PistfithitOost 

ÉNOÉTMEIRO MECÂNICO 
Mattiaçáo MICO 42 RESOLUÇAO 21573,GossEA 

Tipo de Responsattadade RESPONSAVEL TtCNCO  

Agme.dgteatta adila remas aws ter ~erma em mei 	COM Dama:Sag. ar a ch~ 
leseeest tett nraer 	11 $1 41 et., soa" to :$4t 



DIÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO 	 
SALVADOR-BAHIA 

SARADO A SEGUNDA-FURA 
26 A 28 DE MARÇO DE 2022 

ANO XXXV IN ° 8 253 17 
LICITANTES/CLASSIFICAÇÃO VALOR PROPOSTO 1C 

1°)USC COMERCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LIDA 0.134 

29 GAN ENGENHARIA EIRELP 088 

39 MP2 CONSTRUÇÕES EIREU 089 

4°) MARCELO VICENTE DA SILVA E1RELP 0.90 

Dos DOCUIMMOS de Habilitação: 

Anás análise e julgamento da documentação a Comissão decidiu: HABILITAR a licitante MP2 
CONSTRUÇÕES EIRELI e INABILITAR as licitantes USC COMÉRCIO E sowtos INDUSTRIAIS LTDA, 
GAN ENGENHARIA BREU e MARCELO VICENTE DA SILVA EIREL1, tudo conforme registra em Atas de 

Reunibes Internas, disponíveis para Download através do portal SUCOP: wwwsucop.salvadonba.gov. 
br (licitações-Tornada de Preços n° 002/2022/. 

Fica concedido o prazo recursal, com fulcro no art. 109, inciso E, alinea "a" o/c art.110, da Lei Federal 
n 8.666/93. 

O inteiro teor do processo licitathrio encontra-se à disposição dos interessados na Sala da Comissão 
de Licitação desta Autarquia na Tv. do Aguldahã. 35. Santo Antonio Atêm do Carmo. Salvador/BA. CEP 
40301-470. no horário das 08:011 às 12:00 e das 13:00 às 17:00hs. 

Salvador, 24 de março de 2022 

ANA LÚCIA LUZ DE S. E SILVA 

Presidente/COPEL 

CONTRATOS 

CASA CIVIL - CC 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato: 004/2022 

Processo N°20/2021 
Contratante: Secretaria Municipal da Saúde 

CNPJ: 13.927.801/0005-72 

Interveniente Anuente: Casa Civil 

CNPJ: 13.927.801/0027-08 

Contratado: HORUS SOLUÇÕES EM TI LTDA 

CNPJ:24.274.582/0001-62 

Objeto: Aquisição de licenciamento de Software por assinatura. treinamento e prestação de serviços 
para Implementação de soluções para Sala de Situação da Secretaria Municipal da Saúde do 

Salvador- Ferramenta Analytir- 

Unidade Gestora: 240002 UG CASA CIVIL- Casa Civil - CASA CIVIL 
Projeto / Atividade: 08,264.0012.103300- Salvador Social- Monitoramento da Gestão do Projeto 

Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Fonte de Recursa:0.1.91 e 0.1.00 

Prazo de Vigência: 15 meses quinze mesesl, onde a vigência iniciará da data de Publicação do 

Contrato no Diário Oficial do Município e a execução a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

Valor Total: R$4.295.000,00 quatro milhões duzentos e noventa e cinco mil reais). 

Amparo Legal: Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de 

Projetos de Investimento. edição de julho de 2016 e Lei 8.666/93. 

Data da Assinatura do Contrato: 21/03/2022 

Salvador. 25 de março de 2022. 

VALENTIM BOULHOSA BAEWEIRO 
Coordenador Administrativo -Casa Civil 

Ft. 

RESUMO DA CARTA - CONTRATO N° 002/2022 

PROCESSO n°21214/2022 

MODALIDADE: Licitação n°195/2020 
OBJETO: Adesão é Ata de Registro de Preços n't 95/2020 e Termo de Compromisso n° 2020000432, 

para aluguel de 02 aparelhos de ar condicionados. 

VALOR TOTAL: Ii5 4.020.00 (Quatro mil e vinte reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; Fonte de Recurso: 0.1.00 Tesouro - Natureza de Desrama: .90.39 - 

Outros Serviços de Terceiros. Subação:250118 

PRAZO DE VIGÊNCIA: Vigência de 12 meses a partir da data da assinatura. 

CONTRATADA: COMERCIAL E REFRIGERAÇÃO W ALMEIDA LTDA. 

CNPJ: 37.427.849/0001-68 

DATA DA ASSINATURA: 10/03/2022 
AMPARO LEGAL: Lei Federal n°8.666/93 e Lei Municipal if 4.4134/92 

RESPONSÁVEL LEGAL: WILUAN RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO 

Salvador. 25 de março de 2022. 

ELIEZER LADEIA FREIRE 

Diretor Presidente 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 

RESUMO DO ADITIVO N°012/2022 

Contratada: RUSSEL BEDFORD BRASIL OPA AUDITORES INDEPENDENTES /5; 

CNPJ: 13.098.174/0001-80; 

Dotação Orçamentária: 

Unidade Gestora - 27.00.02 - NOF/SEFAZ: 

Subação: 250108- Manutenção dos ServiçosTécnicos e Administrativos - SEFAZ; 

Classificação da Despesa: 33.90.39 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 

Fonte de Recurso: 0.1.00- Tesouro; 

Valor Global: RS 67.500.00 (sessenta e sete mil. e quinhentos reais); 
Amparo Legal: Art. 57. inciso 11. c/c IS,) 1°c 2°, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93; 

Vigincial 2 (doze) meses: 
Data de Assinatura: 25/03/2022; 

Ficam designados os servidores como Ilacain do aditivo: 

Artur Matos - Mat. 3027938: 

André Amado - Mat. 3058613. 

Salvador. 25 de março de 2022. 

Assinam; 

GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER 

Secretária da Fazenda 

ROGER MACIAEL DE OLIVEIRA 

Russel Bedford GM Auditores Independentes 5/5 

RESUMO DO ADITIVO N° 013/2022 

Objeto: Prorrogação e acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) cio contrata n 004/2019 pelo 

período de 12 (doze) meses: 

Processo N°.: 41.151/2022: 

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA; 

CNPJ.: 13.927.501/0004-91: 

Contratada: SOLUT1S TECNOLOGIAS LIDA; 

CNPJ: 12.023.465/000147; 

Dotação Orçamentária: 
Unidade Gestora- 27.00.02 - NOF/SEFAZ: 

Subação: 250221 - Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEFAZ; 

Classificação da Despesa: 33,90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 

Jurídica: 

Fonte de Recurso: 0.1.00 -Tesouro; 
Valor Global: R$ 3.978.723,75 (trás milhões, novecentos e setenta e oito mit, setecentos e vinte e 

três reais e setenta e cinco centavos): 

Amparo Legal: Art. 57, Inciso II, a no art 65, inciso §1° da Lei Federal n°8,666/93; 

Data da Assinatura: 25/03/2022. 
Firam designados as servidores como fiscais do aditivo: 

Renato de Alcantars Matos - Mat. n' 3153233; 

Almir Meneghetti Franco - Mat. n°3152957. 

Salvador, 25 de março de 2022. 

Assinam: 

GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER 
Secretaria Municipat da Fazenda 

MARCO LESME BRAGA PEREIRA 
Solutis Tecnologias Ltda. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE 

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 011/2021 e supressão do objeto 

contratado; 

Processo 	12.760/2022: 

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA; 

CNPJ.: 13.927.801/00E4-91: 

PREGÃO ELETRÔNICO: 156/2021 

PROCESSO: 159807/2021 

OBJETO: Registro de Preços de carrinho para movimentação de carga. 

TERMO DE COMPROMISSO SEMGE IE 42/2022 

lyt 



  

DIÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO 
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SBEAGRIANDA-FEIRA 

26A 28 DE MARÇO DE 2022 
ANO XXXV I N '8.253 

SOUCITANTE PROCESSO AIT RESULTADO 

VITALMED SERVICOS DE 
EMERGENCIA MEDICO L 

PR17774/2022 R005905893 DEFERIDO 

VITALMED SERVICOS DE 
EMERGENCIA MEDICO L 

PR161113/2022 R005894204 DEFERIDO 

VITALMED SERVICOS DE 
EMERGENCIA MEDICO L 

PR16049/2022 R005900100 DEFERIDO 

VITALMED SERMOS DE 
EMERGENCIA MEDICO L 

PR16066/2022 R005897881 DEFERIDO 

VITALMED SERVICOS DE 
EMERGENCIA MEDICO L 

PR16103/2022 R005897875 DEFERIDO 

VITALMEO SERVICOS CIE 
EMERGENCIA MEDICO L 

PR16109/2022 R005895272 DEFERIDO 

VITALMED SERVICOS DE 
EMERGENCIA MEDICO 1 

PR16081/2022 R005899547 DEFERIDO 

VITALMED SERVICOS DE 
EMERGENCIA MEDICO L 

PR16548/2022 R005901006 DEFERIDO 

VITALMED SERVICOS DE 
EMERGENCIA MEDICO L 

PR16558/2022 R005899273 DEFERIDO 

Salvador, Quinta-feira. 24 de março de 2022 

MARCOS PASSOS 
Superintendente Executivo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA SEMOP 

PORTARIA N.° 32/2022 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA CO SALVADOR, no uso de suas atribuições, e de 

acordo com o que estabelece o inciso XL Art 11 do Regimento interno aprovador pelo Decreto n° 

26.012/2015, 

RESOLVE: 

Considerar designado a partir 01/0412022.0 servidor ALMIR SOUZA RIBEIRO FILHO, matricuta n.° 

3097661. Cheta do Setor 0, Grau 63 para responder, cumulativamente, pelo Cargo em Comissão de 

Coordenador II, grau 55, da Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor - CODECON. desta SEMOP. 

em substituição temporária por motivo de lérias do titular CARLOS DIEGO MUNIZ DOS SANTOS, 

matricula te  3158158, pelo período de 30 (trinta) dias. 

GABINETE DA SECRETARIA DA SEMOP, em 25 de Março de 2022. 

MARISE PRADO DE OLIVEIRA CHASTINET 

Secretária 

LICITAÇÕES 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL atendendo a decisão do Exmo. Sr. 

Subsecretário Municipal da Saúde, conforme a Portaria SMS n° 023/2021, divulga o resultado da 

licitação abaixo especificada: 

Pregão Eletrônico - SMS n, 457/2021 

Processo na 165.085/2021 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AUMENTAÇÂO DESTINADA A PACIENTES, ACOMPANHANTES. SERVIDORES / FUNCIONÁRIOS E 

OUTROS AUTORIZADOS PARA A REDE MUNICIPAL. 

EMPRESA LOTE VALOR 1R51 

RECANTO SANTA RITA DE CASSIA MA 01 4.712.400,00 

TOTAL 4.712.400.00 

Critério deJulgamento:Menor Preço. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO' 24/03/2022 

Salvador, 24 de marco de 2022. 

JOSÉ ECOO DE SANTANA 
Presidente da COPEL/SMS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBA 
POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE 

RESUMO DE INEXIGIBIUDADE DE LICITAÇÃO 

TERMO DE INEXIMINUOADE NI 11/2022 
PROCESSO: N' 30139/2022-SEMPRE 
OBJETO: Treinamento referente a "Contratação Direta es Nova Lei Licitações n° 14.133/2021', a 
ser realizado entre os dias loa 11 de março do corrente ano. na  Cidade de Brasflia/OF. Conforme 

solicitação contida na It. 01 Processo N° 30139/2022. 
EMPRESA: GRUPO ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 
CNPJ: 21.545.863/0001-14 
SUBAÇÃO:231100 - Manutenção e Operadonalização dos Serviços Técnicos e Administrativos das 
Unidades de Atendimento do CADONICO e do Programa Bolsa Familia, 
ELEMENTO PE DESPESA: 33.90,39 Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jurídica 
FONTE: 2.2,29,000038 Ex Ant - Transt de Recursos do Fundo Nac. de Assistência - FNAS - Bolsa 
Farnilla/CadUnico 
VALOR GLOBAL DA DESPESA: RE 2.747,00 (Dois mil setecentos e quarenta e sete reais). 
AMPARO LEGAL: Lei n° 8,666/ 93, art. 25,Incis 011, 
PARECER: Parecer/PGM referendado ao processo e 30139/20221ns. 52-601 
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 24/02/2022 

Salvador, 25 de março de 2022. 

LUIS CARLOS MARQUES 
Coordenador Administrativo 

RETARI 	k  I P 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A COMiSSãO Setorial de Licitação - COSEL, torna público para conhecimento dos interessados, que 
será realizada a seguinte licitação: 

Pregão Eletrônico NI 003/2022- PROC: PR SECULT 165521/2021. UB o" 929730. cuja objeto é 
a contratação de empresa especializada contrafação de empresa especializada na implantação 
de Sinalização Turística e interpretativa, compreendendo atividades de fornecimento, instalação e 
remoção de placas, com seus respectivos suportas, na Orla Marítima e na Península de Itapaglpe 
no Município de Salvador/BA com recebimento das propostas e partir das Ilh do dia 07/04/2022; 
abertura no dia 11/04/2022 às 10:00h e inicio da disputa no dia 11/04/2022 às 10:15h. Obs.: Horário 
Oficial de Brasaia. 

O Edital do Pregão Eletrônica encontro-se à disposição dos interessados no endereço: www. 
licitacoes-e.com.br  

Salvador. 25 de março de 2022. 

MÁRCIO PEIXOTO LIMA 
Presidente 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚ LIC 
SE INFRA 

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS le 006/2022 

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL da SUCOP-Superintenciéncia de Obras Públicas, com 
base na Lei 8.666/93. na sua atual redação, e Lei Municipal 4,48-4/92, esta, no que couber, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que será realizada a seguinte licitação: 

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 115  006/2022 - Processo re 3458.6/2022-Tipa: Menor Preço 
Objeto: Contrafação de empresa capacitada para execução das obras de adequação de trechos da 
drenagem do Canal do Sossego, em Mata Escura - Salvador/BA, conforme Editai e seus Anexos. 

Recebimento e Abertura das Propostas: às 10:00 horas do dia 13/04/2022 

Local Sessão Pública: Sala de ROteliãO da Comissão Permanente de Licitação-COPEL situada na Tv. 
do Aquidabl, 35, Santo António Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470. 

O Editatoscas anexos estão a disposição dos interessados, que poderão refiran gratuitamente, da 
seguinte forma: 
I) Portal SUCOP: vninusucop.salvadonba.flonbr (modulo iicitaE9e3L 
21 Portal: compras.salvadorta.gov.br  e 
3) Sala da COPEL mediante protocolo de entrega (necessário fornecer um CD-R ergam ou pendrivel, 
das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas. 
Informações: (7113202-4357/4331 email:copel.sucop@hotmailcorn  

Satvador. 25 de março de 2022 

ANA LÚCIA LUZ DE SOUZA E SILVA 
Presidente da Comissão 

RESULTADO DE LICITAÇÃO-HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS W 002/2022 

A Comissão Permanente de LIcitação/COPEL da SUCOP. com  base na Lei 8.666/93, torna público 

para conhecimento desinteressados o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação 

da TOMADA DE PREÇOS n° 002/2022-Processo n° 209336/2021, cujo objeto consiste na contratação 

de empresa especializada para execução das Obras de Urbanização da Feira de Castelo Branco, 

localizada em Castelo Branco. Salvador/BA de acordo com as exigências, ase eciticações e demais 

condições expressas no Edital. 
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Edital e Contato de Licitações - SUCOP 

l xi  
Licitações Sucop - TOMADA DE PREÇOS N°002/2022 

TOMADA DE PREÇOS N°002/2022-OBJETO: Execução das Obras de Urbanização da Peta de Castelo Branco, localizada em Castelo Branco, 
Salvador-BA. 

As interessadas poderão acessar a Documentação de Habilitação através do link: 

https://drivegooglecom/drivefoldersfiZSKA9GoyQqk-1851cUhBehiCUZbFoMD56?usp=sha  ng 

FDIT • AP4002-2027,0f 

ATA-SEGUNDA-SESSAO-PT lf3LICA-TP02-2027  
ATAS-INTERNAS-1{A.RETIT-TP1:0-2022  

Fechar 

Administrade 

PREENCHA O FORMULÁRIO PARA ACESSO AOS EDITAIS. 

Tvo: CNPJ v 
CNPJ: 

Norte: 
Sobrenome: 
Frua+ 

Telefone de contato: 	..... 
Unidade: TOMADA DE PREÇOS N' 002/2022 ‘t 

Confirmar 

sucop.sakedor.ba.govbriformulario/indexphp?hash=436b6b163833a34236152818ddc43a38f&cPr=&send=a%3A3%3A%7Bs%3A.5%3Autitle"%3BsWIABCP/03 	1/1 
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Referência: Tomada de Preços n°: 002/2022-Processo n2 209836/2021 

Assunto: 	Recurso Administrativo 
Recorrente: GAN ENGENHARIA EIRELI 

Licitação. Tomada de Preços n2. 002/2022. Inabilitação de Licitante. 
Recurso Administrativo. Pedido de Reconsideração. Decisão 
proferida 	pela 	COPEL. 	Contrarraz5es. 	Conhecimento. 
Indeferimento. 

I — PRELIMINARMENTE 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa GAN ENGENHARIA EIRELI, ora denominada 

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

Licitação que a Inabilitou na Tomada de Preços n2  002/2022, cujo objeto consiste na contratação de 

empresa especializada para Execução das Obras de Urbanização da Feira de Castelo Branco, localizada 

em Castelo Branco, Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de 

mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a sua execução, de acordo com o 

Edital e seus Anexos, 

II — DAS FORMALIDADES LEGAIS  

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

administrativo interposto, conforme publicação no DOM n2  8.259, pág. 29, de 05/04/2022. (fls. 

931/932) 

Por fim, no prazo legal, que se encerrou em 12/04/2022, não houve apresentação de contrarrazões. 

III - DOS FATOS 

Em sede de julgamento dos Documentos de Habilitação a Comissão decidiu por Inabilitar a licitante GAN 

ENGENHARIA, pelo seguinte motivo, conforme 72  ATA DA SESSÃO INTERNA (fls. 893/894) 

"não apresentar atestado técnico-operacional(GAN) compatível, para 
comprovação da parcela de maior relevância, item 2, exigida no subitem 11.4, 
aliena "c": ATESTAÇÃO-Parcelas de Maior Relevância" 

IV — DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE  

Em síntese, alega a Recorrente: 

conforme atestado com CAT de numero 20130003479 das pags 37 á 41 a empresa e o responsável 
técnico e legal tem em apenas este atestado 9.000 m2 de cobertura com telha metálica. 
Comprovando através desta documentação e fotos que a empresa esto apto para execução do 
objeto da licitação 

A GAN ENGENHARIA CREU, além de apresentar diversos atestados solicitou especial atenção ao 
CAT 20130003479, página 37 da habilitação 

Ao contrário do quanto apontado pela comissão, esta RECORRENTE apresentou o que foi 
solicitado no Edital que é a comprovação de capacidade técnico-profissional e comprovação 
técnico- operacional, através de atestado/registro de responsabilidade de execução de serviços 
COBERTURA COM TELHA METAL ICA 
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A qualificação técnica restou provada e comprovada, provando ter realizado os serviços em 
volume muito maior que aquele que será realizado 

A RECORRENTE trouxe ao processo absoluta certeza e deu a comissão julgadora o conforto de 
poder contratar, pelo menor preço uma empresa com larga experiência na execução do objeto a 
ser contratado. Esta recorrente possui plenas condições para a execução do contrato, sobretudo 
de natureza técnica (expertise), merecendo sagrar-se vencedora do certame 

Por fim, requer: 

o recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo; 
Ao final, julgar totalmente procedente o presente recurso, para fins de rever a decisão de 
inabilitação desta recorrente, declarando a nulidade de todos os atos praticados a partir da 
declaração de inabilitação com imediato restabelecimento da mesma, no certame. 

seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da 
decisão hostilizada, como de rigor, admita-se a participação da recorrente na fase seguinte da 
licitação, já que habilitada a tanto a mesma está. Outrossim, lastreada nas razões recursais, 
requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada 
disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em 
conformidade com o art. 109, § 42 da Lei n° 8.666/93. 

V — DA ANÁLISE DO RECURSO  

O Recurso (fls. 918/93) é tempestivo, por ter sido apresentado no seu prazo legal, contados a partir da 

divulgação do resultado de Habilitação, cuja decisão foi registradas em Atas de Reuniões Internas, cujo 
resultado foi publicado no Diário Oficial do Município/DOM n2  8.253, págs. 16/17, de 26 a 28/03/2022. 
Assim, seu prazo final se encerraria em 04/04/2022, conforme dispõe o art. 109, inciso I, alínea "a" c/c 
art. 110, da Lei 8.666/93. 

Em ato contínuo, procedeu-se a publicação da interposição do Recurso no DOM n2  8.259, pág. 29, de 
05/04/2022, não sendo apresentado contrarrazões. 

Cumpre esclarecer que a Administração, por intermédio da COPEL, procura sempre o fim público, 

respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos administrativos, mormente os da 

isonomia, legalidade, eficiência, impessoalidade, moralidade e transparência. Não se pode olvidar que a 
licitação caracteriza-se pelo objetivo de imprimir eficiência nas contratações públicas, por meio da 

simplificação das regras procedimentais, condicionada aos princípios básicos estabelecidos no art. 32  da 
Lei 8.666/93: 

Art. 32  - A licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, do publicidade, da probidade administrativa, da vincula* ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatas. 

ê 12 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, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato, ressalvado o disposto 
nos êê 52  a 12 deste artigo e no art. 39  da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

A Recorrente irresignada com a sua Inabilitação, insurge com alegações, de q cumpriu regularmente 

ao quanto exigido no Edital, referente a sua qualificação técnica operacional. 
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No entanto, tais alegações não merecem prosperar, não merecendo ser reformada a decisão recorrida, 
conforme se verá a seguir: 

Para melhor entendimento, mencionaremos os dispositivos legais que serviram de suporte ao 
instrumento convocatório, quanto a qualificação técnica, a seguir: 

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 n9 8.666/93 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
II- comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
§ 12 A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso 
das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita par atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, limitadas as exigências a: 
1- capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior 
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
§ 32 Será sempre admitida o comprovação de aptidão através de certidões ou 
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior. 

Edital de Tomada de Presos n2  002/2022  
11.4 - Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica 

Registro ou Inscrição na Entidade profissional competente, devidamente atualizada: 
a1) Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídical e 
a2)Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física. 
a2.1) Será dispensada a apresentação desse documento quando o(s) nome(s) do(s) 
responsável(is) técnico(s) constar(em) na Certidão de Registro e Quitação da Pessoa 
Jurídica. 

Capacidade técnico-profissional: Atestado de capacidade técnico-profissional paro 
comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, 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 a seguinte atestação: 

ITEM SERVIÇOS 

I 
ESTRUTURAS METÁLICAS (pilares, vigas e tramas), PARA RECEBIMENTO DE 
COBERTURA 

2 COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTRUTURAS METÁLICAS 

3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

1Caso a empresa vencedora não seja registrada na Entidade Profissional Competente do Estado da Bahia deverá apresentar a Certidão de Registra e Quitação 

Cama "visto" da mesma, antes do inicio da execução das serviços. 
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c) Capacidade técnico-operacional: Atestado de capacidade técnico-operacional da 
licitante será realizada mediante apresentação de 1 (um) ou mais atestado(s), em 
nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente identificada, relativo(s) a execução do(s) serviços, compativel(k) em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação." 

ATESTAÇÃO - Parcelas de Maior Relevância 

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. 

1 
ESTRUTURAS METÁLICAS (pilares, vigas e tramas), PARA 
RECEBIMENTO DE COBERTURA 

KG 2.130 

2 COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTRUTURAS METÁLICAS M2 170 

3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO M2 170 

cl) A licitante que apresentar atestado(s) emitido(s) em nome de consorcio(s) seroo 
consideradas as quantidades executadas pela licitante na proporção de sua 
participação no consórcio, a qual deverá constar do corpo do Atestado. Coso não 
conste a citada proporção no atestado, deverá ser apresentado o Termo de 
Constituição do referido Consórcio. 
c2) A atestação técnica exigida poderá ser apresentada em vários atestados, 
admitindo-se o simples somatório dos acervos para atendimento do Edital; 
d) Comprovação do Licitante de possuir em seu quadro, profissional de nível superior, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância licitação, vedada as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. 
dl) O profissional indicado como responsável técnico para o acompanhamento do 
serviço, deverá comprovar a condição de vínculo ou compromisso com a empresa 
licitante mediante uma das seguintes condições: 
1) Carteira Profissional de Trabalho ou da Ficha de registro de Empregados que 
demonstre a identificação do profissional; 
'O por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação 
vigente; 
HO Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou 
inscrito no órgão competente determinado em lei, em se trotando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

Certidão do Pessoa Jurídica de Registro na Entidade Profissional Competente, 
devidamente atualizada; 

Termo de compromisso de aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço, 
no caso da empresa vier a ser vencedora da licitação, em data anterior à data de 
abertura dos envelopes da licitação. 
d2) O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos 
atestados de responsabilidade técnica de que trata a alínea "b" 

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 Tomada de Preços. Tais 
prescrições, como se observa, foram devidamente e cuidadosamente observadas pela Comissão, como 
também será demonstrado nas razões abaixo elencadas. 

A Comissão levou em consideração os atestados apresentados em nome do Responsável Técnico-Eng. 
Gustavo Albergaria Barreto Neto, para atendimento da qualificação da capacidade técnica profissional, e 
em nome da empresa GAN ENGENHARIA para qualificação da capacidade técnica operacional, para 
parcelas de maior re 	ncia, as quais não foram completamente atendidas pela Recorrente, conforme 
exigido no Edital. 
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Em conformidade com a Lei n° 8.666/93, na etapa de habilitação, entre outros aspectos, a 

Administração deverá analisar a qualificação técnica dos licitantes, com o objetivo de aferir se dispõem 

de conhecimento, experiência e aparelhamentos técnico e humano suficientes para satisfazer o 

contrato a ser celebrado, evitando que se contrate empresa que não consiga executar os serviços 

propostos por falta de conhecimento técnico para cumprir o objeto contratado. 

A Documentação de Habilitação foi analisada com base na Lei n2  8.666/93, no do Edital da Licitação, no 

Termo de Referência e em todas as peças que compõem o processo. 

Como já mencionado anteriormente, na análise da habilitação da Recorrente o atestado apresentado 

não atende a quantidade solicitada em uma das parcelas de relevância, vez que, foi localizado apenas 

um atestado de capacidade técnica operacional (CAT BA20130003479), tendo como empresa 

executante Gan Engenharia e Comércio de Materiais de Construção LTDA e empresa contratante MFP 

Construtora Ltda, cujo objeto se refere a uma "obra de 01 galpão pré-moldado com área construída de 

8.400m2, com pavimentação interna em concreto, externa em paralelo e asfalto. Cobertura em estrutura 

metálica". 

Na página 39, do referido atestado, encontra-se no item 3.6.1 Cobertura, sem, contudo registrar 

nenhuma quantidade. Em seguida registra o subitem 3.6.1.1 Estrutura metálica 9.000m2, porém em 

nenhum local do atestado informa a execução dos serviços de telhamento para esta estrutura metálica. 

Geralmente quando a estrutura compõe o telhamento é informado na discriminação do serviço. O que 

não ocorreu no documento analisado, que vem apenas o item descrito estrutura metálica. 

A Recorrente, em suas razões, apresentou apenas fotos de uma fachada de um galpão, que a Comissão 

realizou diligência, junto a empresa emitente do Atestado (MFP), em várias tentativas, dentre outros, e-

mails enviados, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, solicitando 

o seguinte: 

12) Qual endereço exato de localização do referido Galpão? 

29) Foi executado serviços de cobertura em telhas sobre estruturas metálicas? 

32) Caso positivo, qual foi a quantidade? 

Onde, não obtivemos respostas até o presente fechamento deste documento. 

Assim, restou impossível concluir que a CAT BA20130003479/Atestado, comprova que a licitante GAN 

ENGENHARIA, realizou serviços de "COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTRUTURAS METÁLICAS, na 

quantidade mínima de 170m2", conforme exigiu o Edital. 

Então, ao menos no entendimento desta Comissão, não assiste razão a Recorrente. 

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 como para se assegurar o 

tratamento isonâmico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes 

do edital ou instrumento congênere. 

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. 
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VI - DA DECISÃO 
Pelo exposto, esta Comissão, com fundamento no Principio da Legalidade, que somente autoriza a 

Administração a realizar ato se a lei tiver autorizado a sua prática, decidiu conhecer o Recurso por ser 

tempestivo e estar nos moldes da Lei e, no MÉRITO NEGAR PROVIMENTO, pelas razões esposadas neste 

julgamento, para MANTER a decisão atacada, consignada na 72  Ata Sessão Interna, por INABILITAR a 

licitante GAN ENGENHARIA EIRELL 

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, § 42  da Lei 8.666/1993. 

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

Em, 20 de abril de 2022 

cet 14-tt 	 ÁGIMAt- (11-1C 	
i 

$ 
Ana Lúcia Luz de 5. e Silva 	 Adriana de Eigueirejlo Braga 	Mari d & e G. Si 

Presidente emo Membro 

Rose Mary M. Araújo 

Membro 
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LICITAÇÃO-DILIGÊNCIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL - SUCOP <copel.sucop@hotmail.com > 

Qui, 07/04/2022 11:20 

Para: diretoria@mfpconstrutora.com.hr  <diretoria@mfpconstrutora.com.br> 

Prezados, 

Considerando a faculdade estatuída no art. 43, §32, da Lei 8.666/93, para promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, em qualquer fase em que este se 

encontre, a SUCOP-SuperIntendência de Obras Públicas do Salvador, através da Comissão Permanente de 
Licitação, vem, por meio de DILIGÊNCIA, solicitar a V.S., o seguinte: 

Ao analisarmos o Atestado Técnico emitido por essa empresa, em favor da GAN ENGENHARIA (doc. anexo), 
cujo objeto é a Construção do Galpão, no Município de Simões Filho, Localizado na Rodovia BA-093, s/n, 
Estado da Bahia, ficamos impossibilitados de identificar os serviços de cobertura metálica. 

Dessa forma, solicitamos as seguintes informações: 

19) Qual endereço exato de localização do referido Galpão? 
22) Foi executado serviços de cobertura em telhas sobre estruturas metálicas? 
39) Caso positivo, qual foi a quantidade? 

Favor responder, em no máximo 02 (dois) dias uteis, tendo em vista que a finalidade desta diligência é 
reunir todas as informações necessárias, a fim de que se possa tomar a melhor decisão, isto é, a mais 

segura e adequada à Administração. 

Ana Lúcia Luz de S. e Silva 
Presidente Comissão de Licitação/SUCOP 

PMS-Prefeitura Municipal do Salvador 
SUCOP-Superintendência de Obras Públicas do Salvador 
Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470 

Contato: (71) 3202-4339/4357 

https://autlooklke.comfmail/Olsentitems/M/AQMkADAwATY3ZmYAZS1IMzYxLThjMDRMDACLTAviCgBGAAADIPNNebslel.SSVVEMY2qeRCIcAPg  %2Fg Lk 	1/1 
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ENC: LICITAÇÃO-DILIGÊNCIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL - SUCOP <copel.sucop@hotmail.com > 

Seg, 11/04/2022 13:58 

Para: contato@mfpconstrutora.carn.br  <contato@mfpconstrutora.com.br>;walterjunior@mfpconstrutora.com.br  
<waltegunior@rnfpconstrutora.com.br> 

Prezados, 

Considerando a faculdade estatuída no art. 43, §32, da Lei 8.666/93, para promover diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatário, em qualquer fase em que este se 
encontre, a SUCOP-Superintendência de Obras Públicas do Salvador, através da Comissão Permanente de 
Licitação, vem, por meio de DILIGÊNCIA, solicitar a V.S., o seguinte: 

Ao analisarmos o Atestado Técnico emitido por essa empresa, em favor da GAN ENGENHARIA (doc. anexo), 
cujo objeto é a Construção do Galpão, no Município de Simões Filho, Localizado na Rodovia BA-093, s/n, 
Estado da Bahia, ficamos impossibilitados de identificar os serviços de cobertura metálica. 

Dessa forma, solicitamos as seguintes informações: 

V) Qual endereço exato de localização do referido Galpão? 
22) Foi executado serviços de cobertura em telhas sobre estruturas metálicas? 
39) Caso positivo, qual foi a quantidade? 

Favor responder, em no máximo 02 (dois) dias uteis, tendo em vista que a finalidade desta diligência é 
reunir todas as informações necessárias, a fim de que se possa tomar a melhor decisão, isto é, a mais 
segura e adequada à Administração. 

Ana Lúcia Luz de S. e Silva 
Presidente Comissão de Licitação/SUCOP 
PMS-Prefeitura Municipal do Salvador 

SUCOP-Superintendência de Obras Públicas do Salvador 
Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470 
Contato: (71) 3202-4339/4357 

https://autlooklivacom/mail/O/sentiternsfid/AQMkADAwATY3ZmYAZS11MzY4ThjMDktMDACITAweg  BGAAA1JtPNNcbaleISSVVIA/IY2qeRQUIPg%2Fg Lk .. 1/1 



Processo N° 209836/2021 

O Prefeitura 
de Salvador 

Unidade Destino: GAB - GABINETE DO 

SUPERINTENDENTE /SUCOP 

CONTEÚDO DO TRAMITE 15 

Ao 

Sr. Superintendente, 

Segue os autos com Julgamentos dos Recursos Administrativos, apresentados pelas licitantes USC e 

GAN, para conhecimento e deliberação superior. 

Atc., 

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Assinatura eletrônica: 25/04/2022 16:42:22 

949 



Processo N° 209836/2021 

O Prefeitura 
de Salvador 

Unidade Destino: ASJUR - ASSESSORIA 
JURIDICA/SUCOP 

CONTEÚDO DO TRAMITE 16 

Para análise e parecer. 

ADRIANA DE FIGUEIREDO BRAGA 

ASSESSOR TECNICO 

GABINETE DO SUPERINTENDENTE 

Assinatura eletrônica: 25/04/2022 17:41:28 
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Processo - FMLF/GAB I N° 209836/2021 

0, Prefeitura 
de Salvador 

ANEXO 1 DO TRAMITE 17 

superintendência do 
Obras FrOblicas 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

PARECER N2 190/2022 

licitação. Tomada de Preços ne 002/2022. 
Processo SUCOP n° 209836/2021. Recursos 
Administrativos. Análise. Julgamento. 

Tratam os autos de recursos administrativos interpostos pelas empresas USC COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIREU, e GAN ENGENHARIA EIREU, com pedido de reconsideração, contra decisões 

proferidas pela Comissão Permanente de Licitação — COPEL, que INABILITARAM as licitantes 

supracitadas no âmbito da Tomada de Preços n2 002/2022. 

Insta esclarecer que a Tomada de preços em referência possui como objeto a contratação de 

empresa especializada para execução das obras de construção da URBANIZAÇÃO DA FEIRA DE 

CASTELO BRANCO, SALVADOR/BA. 

Frise-se, ainda, que os demais licitantes foram cientificados da existência do recurso 
administrativo em comento, e por fim, no prazo, não houve apresentação de coMrarrazões 

DOS FATOS 

Em sede de julgamento dos documentos de Habilitação a comissão decidiu por inabilitara licitante 

USC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREU, pelos motivos expostos abaixo conforme 95  ATA DA SESSÃO 

INTERNA (f1.897). 

12) Não apresentar atestado técnico do profissional-Engs Leonardo Garboggini Cardoso, indicado 
pela empresa como responsável técnico (subitem 11.4, alínea d2) O nome do responsável técnico 
indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica de que trata 
a alínea "b"), compatível para comprovação do item 3, da parcela de maior relevância ,exigida no 
subitem 11.4; alínea "b" : ATESTAÇÃO — Parcelas de maior relevância. 

22) Não apresentar atestado técnico-operacional (USC) compatíveis para comprovação das 
parcelas de maior relevância itens 1 a 3 exigidas no subitem 11.4, aliena "c": ATESTAÇÃO - Parcelas 

de Maior Relevância. 

Ademais, do mesmo julgamento da Proposta de Preços, a comissão decidiu por INABIUTAR a 

também licitante GAN ENGENHARIA EIREU, pelo seguinte motivo, conforme 75  ATA DA SESSÃO 

INTERNA (fl. 893). 

ando apresentar atestado técnico-operacional (GAN) compatível, 
para comprovaçãoda parcela de maior relevância, item 2, exigida 
no subitem 11.4, aliena "c": ATESTAÇÃO-Parcelas de Maior 

Relevância" 

DAS ALEGAÇOES DA RECORRENTE USC COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI: 

Assinatura Eletrônica 
JAQUELINE MEDE BARROS - 28/04/2022 16:19:17 951 



Processo - FMLF/GAB 1 N° 209836/2021 
Prefeitura 
de Salvador 

ANEXO 1 DO TRAMITE 17 

Superlobandancla de 
Obras Públicas 

Secretaria de 
intraestrutura 

e Obras Públicas 
PRIMEIRA CAPITAL 00 BRASIL 

"Conforme resta-se esculpido no Diário Oficial do Município de 

Salvador/BA fora publicada decisão que entendeu pela inabilitação desta 

Requerente, sem, contudo, fundamentar a sua decisão a qual 

entendemos ter sido equivocada. 

Da leitura da ata da segunda sessão pública realizada no dia 21/03/2022 

podemos extrair ter havido manifestação da concorrente MP2 

Construções EIRELI que, sem fundamento, argumentou que a USC 

Comércio e Serviços EIREU supostamente somente teriam certidão do 

CREA como Engenheiro Mecinico e, por isso, não cumpriria o exigido no 

edital. 

A empresa em questão encontra-se completamente dentro das exigências 

do edital. 

DA DEVIDA COMPROVAÇÃO TÉCNICA. 

Se apega ao item 11.4, alínea "d", "dl", I-1, para justificar que foi atendida 

a comprovação técnica da licitante. 

De acordo com Edital da recitação em apreço, estabelecido ficou, entre 

outras condições de participação, que as licitantes deveriam apresentar 

profissional habilitado com atestado de responsabilidade. Assim foi feito. 

Além do exposto devemos indicar que a Comissão de Licitação, ao publicar 

sua decisão, a fez sem apresentar a devida fundamentação legal para tal 

de modo a cercear o direito de defesa/recurso desta Requerente que 

através da presente peça lastreia-se apenas na manifestação de uma das 

concorrentes realizadas em ata. 

Por fim, requer que: 

"Seja julgado proado o presente recurso, com efeito para que, 

reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, 

admita-se a participação da recorrente na fase seguinte da licitação, já 
que habilitada a tanto a mesma está. Outrossim, lastreada nas razões 

recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua 

decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, 

devidamente informados, à autoridade superior, em conformidade com o 

art. 109, § 4' da Lei n' 8.666/93." 

DAS ALEGAÇOES DA RECORRENTE GAN ENGENHARIA EIREU: 

"Conforme atestado com CAT de número 20130003479 das págs. 37 á 

41 a empresa e o responsável técnico e legal tem em apenas este 

atestado 9.000 m2 de cobertura com telha metálica. Comprovando 

através desta documentação e fotos que a empresa está opta para 

execução do objeto do licitação 

A GAN ENGENHARIA EIRE1t, além de apresentar diversas atestados 

solicitou especial atenção ao CAT 20130003479, página 37 da 

habilitação 

Ao contrário do quanto apontado pelo comissão, esta RECORRENTE 

apresentou o que foi solicitado no Edital que é o oamprovoção de 

2 
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Processo - FMLF/GAB 1 N° 209836/2021 oPrefeitura 
de Salvador 

ANEXO 1 DO TRAMITE 17 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas Superintendência de 
Obras Públicas PRMEIRA CAPITAL 00 BRASIL 

capacidade técnico-profissional e comprovação técnico- operacional, 

através de atestado/registro de responsabilidade de execução de 

serviços COBERTURA COM TELHA METALICA 

A qualificação técnica restou provada e comprovado, provando ter 

realizado os serviços em volume muito maior que aquele que será 

realizado 

A RECORRENTE trouxe ao processo absoluta certeza e deu a comissão 

Julgadora o conforto de poder Contratar, pelo menor preço uma empresa 

com larga experiência na execução do objeto a ser contratado. Esta 

recorrente possui plenas condições poro a execução do contrato, 

sobretudo de natureza técnica(expertise), merecendo sagrar-se 

vencedora do certame." 

Requerendo por Fim que: 

19 recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo; 

Ao final, julgar totalmente procedente o presente recurso, Pare ilee de 

rever a decisão de inabilitação desta recorrente, declarando a nulidade 

de todos os atos praticados a partir da declaração de inabilitação com 

Imediato restabelecimento da mesmo, no certame. 

Seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, 

reconhecendo-se a Ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, 

admita-se o participação da recorrente na fase seguinte da licitação, já 

que habilitada a tonto a mesma está Outrossim, lastreado nas razões 

recursois, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua 

decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, foça este subir, 

devidamente informados, à autoridade superior, em conformidade com 

o art 109, § 40  da Lei n"8666/93." 

DA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS 

DA USC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

O recurso interposto pela recorrente (fls. 905-917) USC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREU é 

tempestivo, visto que foi apresentado dentro do seu prazo legal. Posteriormente, foi publicada a 

interposição do recurso no DOM N2  8.259, pág. 29, de 05/04/2022, não havendo apresentação 

de contrarrazões. 

A Recorrente irresignada com a sua Inabilitação, insurge com alegações, de forma infundada, quanto a 

suposta falta de motivação e/ou justificativa da decisão da Comissão de licitação, alegando que a 

Comissão se apegou tão somente ao quanto foi registrado na Ata da segunda sessão pública do dia 

21/03/2022, pelo representante da licitante MP2 contra a licitante USC, como se pode ver abaixo. 

3 
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Processo - FMLF/GAB NP 209836/2021 
Prefeitura 
de Salvador 

ANEXO 1 DO TRAMITE 17 

SuPerIntenclancas de 
Obras Públicas 

Secretaria de 
Intraestrutura 

e Obras Públicas 
PRIMEIRA CANTAI. 00 BRASIL 

"Foi dito pelo representante da empresa MP2 que solicita diligencia 
quanto aos atestados operacionais da empresa (JSC, uma vez que a 
empresa só possui na sua Certidão do CREA Engenheiro Mecânico que 
não tem as atividades técnicos suficientes para execução dos serviços 
descritos nos Atestado apresentados." 

Fundamentando suas razões no item 11.4, alínea "dl", li, para justificar que foi atendida a sua 
Comprovação da Capacidade Técnica. 

d) Comprovação do Licitante de possuir em seu quadro, profissional de nível 
superior, detentor de eletrodo de responsabilidade técnica por execução de obra 
ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância licitação, vedada as exigências de quantidades 
mínimas ou prazos máximos. 
dl ) O profissional indicado como responsável técnico paro o acompanhamento 
do serviço, deverá comprovar a condição de vínculo ou compromisso com a 
empresa Caliente mediante uma das seguirees condições: 
(); 
à) por meio de contraio de prestação de serviços celebrado de acordo com a 
legislação vigem: 

No entanto tais alegações não merecem prosperar, não merecendo ser reformada a decisão recorrida. 

Para melhor entendimento, a comissão nos trouxe os dispositivos legais que serviram de suporte ao 
instrumento convocatório, quanto a qualificação técnica, a seguir: 

Constituição Federal de .1988 
"(...)Art 371.4 
XXI - ressalvados as casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienaçães senão 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 gatanha do cumprimento 
das obrigações." 

Lei nu 8.666/93 
Art 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
II - comprovação de aptidão para desempenha de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados 
e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualgkação 
de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos; 
§ 19  A comprovação de aptidão referida no inciso lido "capte deste artigo, no 
caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas os exigências a: 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para entrega de proposta, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 

4 
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Processo - FMLF/GAB IN° 209836/2021 
Prefeitura 
de Salvador 

ANEXO 1 DO TRAMITE 17 

Superintendência de 
Obras Públicas 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Publicas 
PRIMEIRA CAPITAL 00 BRASIL 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obro ou 
serviço de características semelhantes, limitadas estos exclusivamente às 
parcelas de maior 

39  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior. 

Edital de Tomada de Penas ne 002/2022  
114- Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica 
a) Registro ou Inscrição na Entidade profissional competente, devidamente 
atualizada: 
ai) Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídical e 
a2)Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física 
a2.1) Será dispensada a apresentação desse documento quando o(s) nome(s) 
do(s) responsável fisjtécnico(s) consta(em) no Certidão de Registro e Quitação 
da Pessoa Jurídica 
b)Capacidade técnico-prafissional: Atestado de capacidade técnico-profissional 
para comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, 
fornecidors)por pessoa(s)juridica(s)de direito público ou privado, devidamente 
registrados na entidade profissional competente, acompanhado(s) da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico — CAT, comprovando a seguinte 
atestação: 

ITEM SERVIÇOS 

1 
ESTRUTURAS 	METÁLICAS 	(pilares, 	vigas 	e 	tramas), 

RECEBIMENTO DE COBERTURA 

PARA 

COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTRUTURAS METÁLICAS 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

c) Capacidade técnico-operacional: Atestado de capacidade técnico-

operacional do licitante será realizada mediante apresentação de 1 (um) ou 
mais atestado(s), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado devidamente identificada, relativo(s) a execução 
do(s) serviços, compativelfis) em características, quantidades e prazos com o 
objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação." 

ATESTA CÃO - Parcelas de Maior Relevância 

ITEM SERVIÇOS UMa OUANT. 

ESTRUTURAS METAUCAS (pilares, vigas e 
tramas), PARA RECEBIMENTO DE COBERTURA 

KG 2.130 

2 
COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTRUTURAS 
METÁLICAS 

M2 170 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO M2 170 

c/) A licitante que apresentar atestado(s) emitido(s) em nome de consórcio(s) 
serão consideradas as quantidades executadas pela licitante na proporção de 
sua participação no consórcio, a qual deverá constar do corpo do Atestado. 
Caso não conste a citada proporção no atestado, deverá ser apresentado o 
Termo de Constituição do referido Consórcio. 

1 Cose 2.  e rn,:es., e nrEdora nãO1E14  	na Entidade Proffssal Competente do Estada da Bahia deverá apresentar a Cutia& de Registro e QUit000 

" ao mesma, antes do inicia da ateado das sEndços 
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PRII4EIRA CAPITAI. 00 BRASIL 

a) A atestação técnica exigida poderá ser apresentada em vários atestados, 
admitindo-se o simples somatório dos acervos paro atendimento do Edital; 
d) Comprovação do Licitante de possuir em seu quadro, profissional de nível 

superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 
obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente 

às parcelas de maior relevância licitação, vedada as exigências de quantidades 
mínimas ou prazos máximos 

d1)0 profissional indicado como responsável técnico para o acompanhamento 

do serviço, deverá comprovar a condição de vinculo ou compromisso com a 
empresa licitante mediante uma dos seguintes condições: 

i) Carteira Profissional de Trabalho ou da Ficha de registro de Empregadas que 
demonstre a Identificação do profissional; 

li) por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 
legislação vigente; 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado ou inscrito no órgão competente determinado em lel, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

1v) Certidão da Pessoa Jurídica de Registro na Entidade Profissional Competente, 
devidamente atualizada; 

v) Termo de compromisso de aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço, no caso da empresa vier a ser vencedora do licitação, em data anterior 
à dota de abertura dos envelopes da licitação. 
d2) O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar 
dos atestados de responsabilidade técnica de que trata o alínea eb" 

Também vale ressaltar que a licitante em questão não buscou se informar da correta e legalmente 
fundamentada decisão de sua inabilitação, tendo em vista que a Comissão disponibilizou as Atas das 
Sessões Internas de Julgamento dos documentos de habilitação no Portal da SUCOP, na mesma data 
que se deu a veiculação do Resultado no Diário Oficial do Município, inclusive disponibilizando o inteiro 
teor do processo licitatório aos interessados na Sala da Comissão de Licitação da Autarquia, o qual foi 
não buscado pela Recorrida. 

A COPEL por sua vez, passou então a entender que as razões apresentadas pela Recorrente se 

encontram equivocadas e infundadas. E em relação à decisão que a inabilitou, o ato foi devidamente 
motivado e legalmente amparado, não merecendo qualquer tipo de reforma. 

DA GAN ENGENHARIA EIREll 

A empresa recorrente interpôs também seu recurso dentro do seu prazo legal, contados a partir 

da divulgação do resultado de Habilitação, cuja decisão foi registrada em Atas de Reuniões 

Internas, cujo resultado foi publicado no Diário Oficial do Município/DOM ne 8.253, págs. 16/17, 

de 26 a 28/03/2022. Assim, seu prazo final se encerraria em 04/04/2022, conforme dispõe o art. 

109, inciso 4, alínea "a" c/c art. 110, da Lei 8.666/93, sendo este tempestivo. 

Posteriormente, ocorrida a publicação no DOM de n9 8.259, na pág. 29 do dia 05/04/2022 não 
houveram contrarrazões apresentadas. 
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A recorrente insurgiu com alegações, afirmando que cumpriu regularmente ao quanto exigido no 

Edital, referente a sua qualificação técnica operacional, no entanto, tais alegações não merecem 

prosperar, não merecendo resultar em reforma da decisão recorrida, conforme se verá a seguir 

com a menção dos dispositivos legais que serviram de suporte ao instrumento convocatório 

quanto a qualificação técnica. 

"Constituição Federal de 1988 

"(...) Art. 37 (...) 

30(1 - ressalvados os casos especificados no legislação, as obras, serviços, 

compras e &encetes serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condiçães a todas os concorrentes, 

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidos as 

condiçaes efetivas da proposta, nos ternos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigaçaes.- 

Lei ne 8.666/93 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

11- comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em coracteristkos, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 

bem como do qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 

que se responsabilizará pelos trabalhos; 

19  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "capar deste 

artigo, no caso das ficitaçtes pertinentes a obras e serviços, será feita 

por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, limitadas as exigências a: 

- capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir 

em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 

por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 

§39 Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 

certidbe s ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

Edital de Temeria de Preços n2  00212022 
11.4 - Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica 

a) Registro ou inscrição na Entidade profissional competente, 

devidamente atualizado: 

ai) Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídico2 e 

2Caso o empresa enteokwo Mos* v4in.luftaDBI4046  Profissional Competente do Brado de Bania deterei apresentara Certid& de RegisM> e Mutação 
como listedo mesmo, ames tio into da vendo dos sentas 
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Processo - FMLF/GAB 1 N° 209836/2021 
Prefeitura 
de Salvador 

ANEXO 1 DO TRAMITE 17 

HEM SaIVIÇOS Profissional 

Eng. Leonardo 
1 ESTRUTURAS METÁLICAS (pilares, vigas e tramas), PARA RECEBIMENTO DE COBE ATURA Atendida 

2 COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTRUTURAS METÁLICAS Atendida 

3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO Não atendida 

a2)Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física. 

a2.1) Será dispensada a apresentação desse documento quando o(s) 

nome(s) do(s) responsãvel(is) técnico(s) constar(em) na Certidão de 

Registro e Quitação da Pessoa Jurídica 

Capacidade técnico-profissional: Atestado de capacidade técnico-

profissional para comprovação de aptidão de desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o 

objeto do licitação, 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 a seguinte atestação: 

Capacidade técnico-operacional: Atestado de capacidade técnico-

operacional do licitante será realizada mediante apresentação dei (um) 

ou mais atestado(s), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente kkatifkada, 

relativo(s) o execução do(s) serviços, compativehls) em características, 

quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação." 

ATESTAÇÃO - Parcelas de Maior Relevância 

REM SERVIÇOS UNIA QUART. Empena. 

ESTRUTURAS METÁLICAS (pilares, vigas e tramas), PARA RECEBIMENTO 

DE COBERTURA 
KG Z130 

Não atendida 

2 COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTRUTURAS METÁLICAS M2 170 Não atendido 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO hf2 170 Não atendida 

cl) A licitante que apresen ar atestado(s) emitido(s) em nome de 

consórcio(s) serão consideradas as quantidades executadas pela 

licitante na proporção de sua participação no consórcio, a qual deverá 

constar do corpo do Atestado. Caso não conste a citada proporção na 

atestado, deverá ser apresentado o Termo de Constituição do referido 

Consórcio. 

c2) A atestação técnica exigida poderá ser apresentada em vários 

atestados, admitindo-se o simples somatório dos acervos para 

atendimento do Edital; 

Comprovação do Licitante de possuir em seu quadro, profissional de 

nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas 

estas exclusivamente às parcelas de maior relevância licitação, vedada 

as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. 
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ANEXO 1 DO TRAMITE 17 

dl) O profissional indicado como responsável técnico para o 

acompanhamento do serviço, deverá comprovar a condição de vínculo 

ou compromisso com a empresa licitante mediante uma das seguintes 

condições: 

O Carteira Profissional de Trabalho ou da ficha de registro de 

Empregados que demonstre a identificação do profissional; 

ii) por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo 

com a legislação vigente; 

Bi) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado ou inscrito no 6(960 competente determinado em lei, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentas de eleição de seus administradores; 

Certidão da Pessoa Jurídico de Registro na Entidade Profissional 

Competente, devidamente atualizada; 

Termo de compromisso de aceitação de responsabilidade técnica da 

obro ou serviço, no caso da empresa vier a ser vencedora da licitação, 

em data anterior à data de abertura dos envelopes da licitação. 

d2) O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que 

constar dos atestados de responsabilidade técnica de que trata o alínea 

"b" 

O Edital tem sua intenção expressa, em observar as prescrições normativas que regulam o 

assunto. 

A COPEL levou em consideração os atestados apresentados em nome do Técnico-Eng Gustavo 

Albergaria Barreto Neto, constatando assim, que as parcelas de maior relevância para a 

qualificação de capacidade técnica operacional não foram atendidas pela recorrente, conforme 

exigido no Edital. 

Nos autos do referido atestado, no item 3.6.1 Cobertura, sem, contudo, registrar nenhuma 

quantidade. Em seguida registra o subitem 3.6.1.1 Estrutura metálica 9.000m2, porém em 

nenhum local do atestado informa a execução dos serviços de telhamento para esta estrutura 

metálica. Geralmente quando a estrutura compõe o telhamento é informado na discriminação do 

serviço. O que não ocorreu no documento analisado, que vem apenas o item descrito estrutura 

metálica. 

A recorrente também apresentou fotos de uma fachada de um galpão em suas razões, e a 

comissão por sua vez, realizou diligência em várias tentativas, com envio de e-mails para 

esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, contudo, não obteve resposta até 

o fechamento deste documento. 

Assim, restou impossível concluir que a CAT BA20130003479/Atestado, comprova que a licitante 

GAN ENGENHARIA, realizou serviços de 'COBERTURA EM TELHAS SOBRE ESTRUTURAS 

METÁLICAS, na quantidade mínima de 170m", conforme exigiu o Edital. 
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Superintendência da 
Obras Públicas 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 
PRIMEIRA CAPITAL 00 BRASIL 

Logo, diante do que já foi exposto acima, entende a Comissão por não assistir razão a Recorrente, 

visto que é imprescindível que a Administração Pública no curso do processo de licitação, não 

pode se afastar das regras por ela estabelecida s no instrumento convocatório, garantindo a 

segurança e estabilidade às relações jurídicas do decorrente certame licitatório. 

CONCLUSÃO 

As presentes justificativas não vinculam a decisão Superior acerca da adjudicação e/ou 
homologação do certame. 

Ademais, convém mencionar os demais diplomas normativos que embasaram Instrumento 
Convocatório, a saber: 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 
cabem: 

§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 

que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade. 

Portanto, o recurso interposto pela USC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (fis. 905/906), foi 

Interposto de forma tempestiva por ser apresentado dentro do prazo legal, contados a partir da 

divulgação do resultado da habilitação, cuja decisão foi registrada em Atas de Reuniões Internas, 

cujo resultado foi publicado no Diário Oficial do Município/DOM n9  8.253 págs. 16/17, de 26 a 

28/03/2022. Assim, seu prazo final se encerraria em 04/04/2022, conforme dispõe o art.109, 

Inciso 1, alínea "a" c/c art. 110, da lei 8.666/93. 

O recurso interposto pela GAN ENGENHARIA EIREU (fls. 918/921k também é tempestivo, além 

de estar nos moldes da lei, foi apresentado dentro do prazo legal, contado a partir da divulgação 

do resultado da habilitação, cuja decisão foi registrada em Atas de Reuniões Internas, cujo 

resultado foi publicado no Diário Oficial do Município/DOM n9  8.253, págs. 16/17, de 26 a 

28/03/2022. Assim, seu prazo final se encerraria em 04/04/2022, conforme dispõe o art. 109, 

Inciso 1, alínea "a" c/c art. 110, da Lei 8.666/93. 

Conforme demonstrado pela COPEL em suas decisões (fls. 934 a 940 e 941 a 946), tais alegações 

recursais resultaram na NEGAÇÃO do provimento de ambos, MANTENDO a decisão atacada pelas 

razões expressas no julgamento, INABIUTANDO a licitante USC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREU 
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conforme 9e ata da sessão interna (f1.897), e a licitante GAN ENGENHARIA BREIA conforme 7P Ata 

Sessão Interna (fl. 893). 

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 

congénere. 

Dando prosseguimento ao feito, quando do julgamento dos documentos de habilitação, a COPEL, 

apoiada no principio da legalidade, que por sua vez, outorga à administração apenas a prática de 

atos autorizados por lei, decidiu conhecer os recursos pelos mesmos serem pertinentes e 

obedecerem o que é pedido pela lei, e, no MÉRITO NEGAR PROVIMENTO, peias razões esposadas 

nesse julgamento para manter a decisão atacada ,consignadas nas 9e e na 70  Ata Sessão Interna, 

por INABIUTAR as licitantes USC COMÉRCIO E SERVIÇOS e GAN ENGENHARIA EIRE11. 

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

o Princípio da Legalidade, e conforme o previsto no edital de tomada de preços ne' 002/2022, 

opinamos em acompanhar a decisão proferida pela COPEL, no sentido de NEGAR PROVIMENTO 

aos recursos interpostos, mantendo a decisão atacada, no sentido de INABILffAR as licitantes 

USC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI e GAN ENGENHARIA EIRELI, no âmbito da tomada de preços 

em comento. 

É o parecer, s.m.j. 

Salvador, 28 de abril de 2022. 

taqueline M. B. de Barros 	 Marco Antonio Castro Magalhães 

Assessora Jurídica — OAB/BA ne 17.173 	 Estagiário SUCOP/ASJUR 
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Processo N° 209836/2021 

C)  Prefeitura 
de Salvador 

Unidade Destino: GAB - GABINETE DO 
SUPERINTENDENTE /SUCOP 

CONTEÚDO DO TRAMITE 17 

Ao Sr. Superintendente, 

Segue parecer para conhecimento e deliberação superior. 

Atc., 

JAQUELINE M.B.DE BARROS 

ASSESSOR CHEFE I 

ASSESSORIA JURÍDICA 
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0  Prefeitura 
de Salvador 

Unidade Destino: COPEL - COMISSÃO CENTRAL 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SUCOP 

CONTEÚDO DO TRAMITE 18 

Nos termos do Parecer Asjur n° 190/2022, referente à Tomada de Preços n° 002/2022, conheço do 
recurso interposto pelas empresas USC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI e GAN ENGENHARIA 

EIRELI, para, no MERITO, NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão proferida pela COPEL consignada 
nas Atas Internas às fls 934 a 946, no sentido de INABILITAR as licitantes USC COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI e GAN ENGENHARIA EIRELI. 

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO 

SUPERINTENDENTE 

GABINETE DO SUPERINTENDENTE 
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