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42  ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2  007/2022-PROC. ADM. N2 63644/2022 

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 
Salvador/8A, CEP 40301-470, reuniram-se, às 14:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  41/2022, ao final assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar a Documentação de Habilitação da licitante PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, referente a CONCORRÊNCIA ri2  007/2022, tipo menor preço, cujo objeto 

consiste na contratação de empresas capacitadas para execução dos serviços de manutenção de quadras 
e campos no Município do Salvador, Bahia, subdivididos em 03 (três) Lotes, de acordo com as exigências, 

especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO: Após análise e julgamento da 

documentação, verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão 

decidiu HABILITAR a licitante PJ CONSTRUÇÕES,  em razão de preencher os requisitos da Capacidade 

Jurídica (subitem 11.1); da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista (subitem 11.2), da 

demonstração da idoneidade financeira (subitem 11.8) e da Capacidade Técnica-Profissional e 
Operacional (subitens 11.9.2 e 11.9.3), conforme quadro detalhado que segue anexo, como se transcrito 

fosse nesta Ata 

ITEM SERVIÇOS 
Profissional 

(subitem 11.9.2) 

Empresa 
(subitem 11.9.3) 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA DE 

ARAME GALVANIZADO 
Atendida Atendida 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO Atendida Atendida 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO Atendida Atendida 

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 será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, 

concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109, 1, alínea "a" c/c art. 110 da Lei n2  8.666/93. 

Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na 

Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Salvador, 01 

de agosto de 2022. 

Rose Mary M. Arai5jõ 	 Aels 
	

Iroz 

Membro 
	 em ro 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: PEJOTA 

Capacidade Operacional / Profissional 

ITEM PARCELAS DE RELEVÂNCIA EDITAL 

CAT 's 

TOTAL Obs. 
Profissional: Antonio Marcio; Empresa: 

Peiota 
3158882/2015— p.56 23348/2018 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 

E TELA DE ARAME GALVANIZADO 4.600 m2  6.465,56 p.58 40.668,30 p.72/83 47.133,86 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 2.700 m2  7.153,16 p.72/83 7.153,16 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 2.200 m3  169,72 p.58 7.316,64 p.65 7.486,36 

- Registro de Quitação Pessoa Jurídica, vai. 31/03/23 

- Registro de Quitação Pessoa Física 

- Antonio Márcio Nasc. Malta (vai. 31/03/23) 

p.51 

- CAT 3158882/2015: Construção e recuperação de quadras e campos em diversos 

logradouros - SMED/PMS; 

p.212 	 - CAT 23348/2018: Reforma e construção de quadras e campos- SUCOP/ PMS. 

-Jair Gusmão 	(vai. 31/03/23) p.204 

- Rodrigo Lima 	(vai. 31/03/23) p.218 

- Relação da Equipe Técnico p.202 

- Autorização Individual 

-Jair Gusmão p. 203 

- Antonio Márcio Nasc. Malta p.211 

- Rodrigo Lima p.217 

- Curriculum 

-Jair Gusmão p. 205 

- Antonio Márcio Nasc. Malta p213 

- Rodrigo Uma p.219 

- Indicação do Responsável Técnico p.221 

- Declaração de disponibilidade de máquinas e equip. p. 223/225 

   

to Empresa habilitada. 
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52  ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N 2  007/2022-PROC. ADM. N2 63644/2022 

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

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 
Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  41/2022, ao final assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar a Documentação de Habilitação da licitante BMV CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA, referente a CONCORRÊNCIA n2  007/2022, tipo menor preço, cujo objeto 

consiste na contratação de empresas capacitadas para execução dos serviços de manutenção de quadras 

e campos no Município do Salvador, Bahia, subdivididos em 03 (três) Lotes, de acordo com as exigências, 

especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO: Após análise e julgamento da 

documentação, verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão 

decidiu INABILITAR a licitante BMV CONSTRUÇÕES  pelo seguinte motivo: por apresentar o Balanço 

Patrimonial exercício 2020, descumprido o item 11.8 do edital, com base no ACÓRDÃO No 1999/2014 - 

TCU - Plenário, segue a transcrição do voto do relator AROLDO CEDRAZ, acerca da matéria em questão, 

que envolve a validade do balanço patrimonial: "(..) 11.1.4.1. A Qualificação Econômico-Financeira 
será com provada mediante a apresentação dos seguintes documentos: a) Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei que 
comprovem a boa situação financeira da empresa vedada a substituição por balanceies ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta tomando como base a variação ocorrida no período do índice Geral de 
Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro 
indicador que o venha substituir." 4. A representante foi desclassificada por ter apresentado o balanço e 
demais demonstrações relativamente ao exercício de 2012, enquanto a Gerência Executiva do INSS em 
Piracicaba entendeu que ela deveria ter apresentado os citados documentos referentes ao exercício de 
2013. 5. Observa-se que o art. 31, inciso I, da Lei 8.666/93, reproduzido no edital, reza que o balanço e 
as demonstrações contábeis a serem apresentados devem ser relativos ao último exercício social, iét 
exigíveis e apresentados na forma da lei. 6. A questão se resume a saber se na data em que as propostas 
foram apresentadas, a lei exigia que o balanço e demonstrações contábeis referentes a 2013 lá estivessem 
aprovados. 7. O art. 1078 do Código Civil estabelece que a assembleia dos sócios deve realizar-se ao 
menos uma vez por ano nos quatro meses seguintes ao do término do exercício social, com diversos 
objetivos, entre eles o de "tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial 
e de resultado econômico". 8. Verifica-se portanto que em até quatro meses (30 de abril), devem estar 
aprovados o balanço patrimonial e os demais demonstrativos contábeis. Como a sessão para abertura 
das propostas ocorreu no dia 20/5/2014, já era exigível nessa data a apresentação dos citados 
documentos referentes ao exercício de 2013. 9. Alega a representante que a "validade dos balanços" se 
findaria em 30/6/2014, por força da Instrução Normativa da Receita Federal 1.420/2013. 10. Tal 
normativo institui a Escrituração Contábil Digital (ECD), que deverá ser transmitida ao Sistema Público 
de Escrituração Digital (Sped), pelas pessoas jurídicas obrigadas a adotá-la. Segundo o art. 30 dessa 
norma, ficam obrigadas a adotar a ECD as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou 
presumido (o que seria o caso da representante). O art. 50 da IN estabelece que a ECD será transmitida 
até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao que se refira a escrituração. 11. Entende a 
representante que os dispositivos acima mencionados exigiriam que o INSS, em maio de 2014, ainda 
aceitasse como "válido" o balanço e as demonstrações relativas a 2012 uma vez que não teria se 
encerrado o prazo estabelecido no art. 50 da referida norma, que é 30 de Pinho. 12. Esse entendimento 
não merece prosperar. O prazo para aprovação do balanço é 30/4/2014, segundo disposto no art. 1078 
do Código Civil. Evidentemente uma instrução normativa não tem o condão de alterar esse prazo 
disciplinado em lei ordinária. O que a 1N faz é estabelecer um prazo para transmissão da escrituração 
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contábil digital, para os fins operacionais a que ela se destina. 13. Conclui-se, portanto, que o ato do 
pregoeiro de inabilitar a representante que apresentou a documentação referente ao exercício de 2012 
foi correto embasado no edital do certame e na legislação pertinente. Assim, deve ser considerada 
improcedente a representação formulada pela empresa Cibam Engenharia Eire111(...)".  Base Legal: art. 

27, III, c.c art. 31 da Lei 8.666/93, e item 14.2 do Edital. Quanto aos requisitos da Capacidade Jurídica 

(subitem 11.1); da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista (subitem 11.2) e da Capacidade 
Técnica-Profissional e Operacional (subitens 11.9.2 e 11.9.3), foram atendidos pela licitante, conforme 

uadro detalhado aue segue anexo como se transcrito fosse nesta Ata 

ITEM SERVIÇOS 
Profissional 

(subitem 11.9.2) 

Empresa 

(subitem 11.9.3) 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA DE 

ARAME GALVANIZADO 
Atendida Atendida 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO Atendida Atendida 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO Atendida Atendida 

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 será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, 

concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109, I, alínea "a" c/c art. 110 da Lei n2  8.666/93. 

Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na 

Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Salvador, 02 

de agosto de 2022. 

Rose Mary M. Araújo 
Membro 

Aelso S. Qu oz 
embro 







ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: BMV Construções e Incorporações EIREU 

DOCUMENTOS A SER VERIFICADOS 	 PAGINA VALIDADE ATENDE/NÃO ATENDE 

11.9 - Documentos necessários á demonstração da capacidade técnica 

119.1- Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente (CREA), 

devidamente atualizada: 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica 
29/30 30/06/2022 Sim 

 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Fisica 

Nome Miguel Angelo Virgens Vieira 
31 31/03/2023 Sim 

Nome 
11.9.4.1 - Responsável Técnico 

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 
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 
29/30 

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 

11.9.4.2 — O profissional indicado como responsável técnico para o 

acompanhamento do serviço, deverá apresentar Curriculum Vitae 37/38 

11.9.4.3 - O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que 

constar dos atestados de responsabilidade técnica de que trata o subitem 

11.9.2 (Capacidade Técnico Profissional) 

34 

11.10 — Apresentar a relação e declaração formal de disponibilidade das 

instalações e dos equipamentos considerados essenciais para o cumprimento 

do objeto da licitação 
33 

11.11 — Apresentar a relação do pessoal técnico especializado, considerados 

essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, com declaração formal 

pelos mesmos autorizando sua 

indicação (Eng. Civil) 

Nome Miguel Angelo Virgens Vieira 
34 

Nome 

Declaração formal pelos mesmos autorizando sua indicação 

Nome 35 

Nome 

Indicação da Equipe Técnica 

Nome 

Mame 
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62  ATA DA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2 007/2022-PROC. ADM. N2  63644/2022 

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

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabà, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 

Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 14:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria 	41/2022, ao final assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar a Documentação de Habilitação da licitante ROBLE SERVIÇOS LTDA, 

referente a CONCORRÊNCIA n° 007/2022, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de 

empresas capacitadas para execução dos serviços de manutenção de quadras e campos no Município 

do Salvador, Bahia, subdivididos em 03 (três) Lotes, de acordo com as exigências, especificações e 

demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO: Após análise e julgamento da documentação, 

verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão decidiu 

INABILITAR a licitante ROBLE SERVIÇOS,  pelo seguinte motivo: Não comprovar a Capacidade Técnica-

Operacional, exigida no subitem 11.9.3 do Edital, item 2 das Parcelas de Maior Relevância, conforme 

	

uadro detalhado que segue anexo como se transcrito fosse nesta Ata  	

ITEM SERVIÇOS 
Profissional 

(subitem 11.9.2) 

Empresa 

(subitem 11.9.3) 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO E TELA DE ARAME GALVANIZADO 
Atendida Atendida 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO Atendida 
Não atendida 

quantidade menor que o exigido no edital 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO Atendida Atendida 

Base Legal: art. 27, II e III, c.c art. 30 da Lei 8.666/93, e item 14.2 do Edital. Quanto aos requisitos da 

Capacidade Jurídica (subitem 11.1); da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista (subitem 11.2), 

da demonstração da idoneidade financeira (subitem 11.8) e da Capacidade Técnica-Profissional (subitem 

11.9.2), 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 será 

publicado no Diário Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 

109, I, alínea "a" c/c art. 110 da Lei n° 8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório 

se encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário 

normal de expediente do órgão. Salvador, 02 de agosto de 2022. 

Ana 
- 

Ana Lúcia Luz de S. e Silva 
/411" cus 

Adriana de Figueiredo raga Maria do 

mbr Presidente 	 Membro 

Rose Mary M. Araújo 

Membro 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorri orla: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: Roble Serviços EWA 

Capacidade Técnico-Operacional/Profissional 

ITEM PARCELAS DE RELEVÂNCIA EDITAL 

CAT Is CAT 's CAT 's COT is CAT 'o CAT 'a CAT 's CAT V 

TOTAL Obs. 

André Oudot Banal 

Empresa: Roble 

André goelas Barral 

Empresa: Roble 

André Oudot Barral 

Empresa, Roble 

André Oudot Barrei 

Empresa: Roble 

André Oudot Barral 

Empresa: Roble 

André Duelos Barral 

Empresa: Roble 

André Oudot Berrai 

Empresa: Roble 

André Oudot Banal 
Empresa: Roble 

BA 20140000348 BA 20110000525 BA 53241/2020 BA 65700/2017 s p.85 BA 55690/2017 - p.97 BA 65689/2017 - p.119 BA 328514/10150.112 BA 54782/2020 -p.157 

Quantidade Página Quantidade Página Quantidade Página Quantidade Página Quantidade Página Ourantriled Página Quantidade Página Quantidade Pagina 

1  

IN!, rmAçÀo DL AIAMBRADO L1TRURURAOO POR TUBOSDL ATO E [LIA 

DE ARAME GALVANIZADO 4.600 ma  1.701,80 49 a 57 572,00 58 222,80 71 3830 94 42,29 108 49,66 109 1050,00 130 386.40 159 6.463,25 Atendida 

2  PISO EM CONCRETO ARMADO 2.700 	no' 715,00 
122 

715,00 

Não atendida, 

Aunei. Inferior 

O EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 2,200 	mi 11.018,76 122 11.018,76 Atendida 

Na de CAT/ objetp,Alocal 

BA 20140000148. Construçao de quadra e muro em unidades escolares no interior da Bana - 

SUCAB/Ba 

BA 20110000525: Manutenção de caráter corretivo e pre,ventivo nas unidades municipais - 

SMED/PMS 

BA  53241/2020: Earc.  e  reconst. da escola Municipal da Palestina -SMED/PMS 

BA 55700/2017: Reconstrução do CMEI - SMED/PMS 

DA 55690/7.017: Eoec. e cofIO, CMEI/SMEDPMS 

BA 55609/7.017: Reforma de colégio 

BA 328514/2015: Manutenção e conservaçâ o urbana no municípiode Salvador .SUODP/PMS 

BA 54782/2020: Ampliação e adequação de 61 sist. de abast. de água e const. 750 unid. 
Sanitárias -CERB/Ba 

BA 31E1/2026: Construção de duas praças Madre de Deus - Prefeitura de Madre de Deus 

etc, 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: Roble Serviços Ltda 

DOCUMENTOS A SER VERIFICADOS PÁGINA VALIDADE ATENDE/NÃO ATENDE 

11.9 - Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica 

11.9.1 - Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente (CREA), 

devidamente atualizada: 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica 
p AS e 46 ATENDE 

 31/03/2023 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Fisica 

Nome: Marco André Queioz Barral 
p.47 e 48 31/03/2023 ATENDE 

11.9.4.1 - Responsável Técnico 

Carteira Profissional de Trabalho ou da Ficha de registro de Empregados que 

demonstre a identificação do profissional 

_ 
NÃO SE APLICA ATENDE 

Par meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 

legislação vigente 
NÃO SE APLICA ATENDE 

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 

p.04 a 08 ATENDE 

Certidão da Pessoa Jurídica de Registro na Entidade Profissional 

Competente, devidamente atualizada 
p.45 ATENDE 

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 

p.173 ATENDE 

11.9.4.2 — O profissional indicado como responsável técnico para o 

acompanhamento do serviço, deverá apresentar Curriculum Vitae p.163 a 169 ATENDE 

11.9.4.3' O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que 
constar dos atestados de responsabilidade técnica de que trata o subitem 

11.9.2 (Capacidade Técnico Profissional) 

NÃO SE APLICA ATENDE 

11.10 —Apresentar a relação e declaração formal de disponibilidade das 

instalações e dos equipamentos considerados essenciais para o cumprimento 

do objeto da licitação 
p.175 e 176 ATENDE 

11.11— Apresentar a relação do pessoal técnico especializado, considerados 

essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, com declaração formal 

pelos mesmos autorizando sua 

indicação (Eng. Civil) 

A173 a 176 ATENDE 

Nome: Marco André Queiroz Barral 
ATENDE 

Nome: Everaldo Rodrigues de Carvalho 
ATENDE 

Declaração formal pelos mesmos autorizando sua indicação D173 ATENDE 

Nome: Marco André Queiroz Barral 
ATENDE 

Nome: Everaldo Rodrigues de Carvalho 
ATENDE 
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7g ATA DA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Ng 007/2022-PROC. ADM. N2  63644/2022 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 
Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  41/2022, ao final assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar a Documentação de Habilitação da licitante MODAL CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, referente a CONCORRÊNCIA n2  007/2022, tipo menor preço, cujo objeto consiste na 

contratação de empresas capacitadas para execução dos serviços de manutenção de quadras e campos 
no Município do Salvador, Bahia, subdivididos em 03 (três) Lotes, de acordo com as exigências, 
especificações e demais condições expressas no Edital. Aberta a sessão, de logo foram analisadas as 

manifestações registradas pela licitante BMV, em Ata da Sessão Pública, contra a licitante MODAL: "que a 
licitante MODAL não tem patrimônio liquido exigido no item 11.8.2, também não possui a DFL exigida 
no item 11.8.7, e não apresentou quantitativos das parcelas de relevância do item 11.9.3 para 

alambrado e aterro".  12) Assim, exige o item "11.8.2 - Somente serão habilitadas as licitantes que 
comprovem o Patrimônio Liquido mínimo no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), 
cuja comprovação deverá ser efetuada por meio dos dados constantes do último balanço apresentado ou 
publicado, na forma da lei".  Já a licitante MODAL apresenta em seu Balanço Patrimonial o Valor de 
Patrimônio Líquido de R$ 719.126,51, portanto inferior ao exigido. 22) Assim, exige o item  "11.8.7—Resultado 
da DFL, calculada esta, em função do Patrimônio Liquido, atualizada e sua capacidade de rotação, através da 
seguinte fórmula: DFL = (10 X PL) — VA. 11.8.7.1- A DFL deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial da 
obra, sob pena de inabilitação" A licitante MODAL apresenta o valor da DFL de R$ 6.541.952,51, portanto, 

inferior ao exigido. 32) Nos atestados apresentados não foram comprovadas as quantidades exigidas no 
Edital, subitem 11.9.3, itens 1 e 3 das parcelas de maior relevância. Procede as alegações da licitante BMV. 

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

certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão decidiu INABILITAR a licitante MODAL 

CONSTRUÇÕES,  pelos seguintes motivos: 1) Por apresentar valor do Patrimônio Liquido inferior ao 

exigido no item 11.8.2 do Edital (licitante-R$ 719.126,51XEdital-R$ 1.500.000,00), 2) Por apresentar 
valor da DFL inferior ao exigido no item 11.8.7.1 do Edital (licitante-R$6.541.952,51XEdital-R$ 

15.000.000,00) e 3) Não comprovar a Capacidade Técnica-Operacional, exigida no subitem 11.9.3 do 
Edital, itens 1 e 3 das Parcelas de Maior Relevância, conforme quadro detalhado que segue anexo, como 

se transcrito fosse nesta Ata 

ITEM SERVIÇOS 
Profissional 

(subitem 11.9.2) 

Empresa 

(subitem 11.9.3) 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO E TELA DE ARAME GALVANIZADO 
Atendida 

Não atendida 

quantidade menor que o exigido no edital 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO Atendida Atendida 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO Atendida 
Não atendida 

quantidade menor que o exigido no edital 

Base Legal: art. 27,11e 111, c.c arts. 30 e 31 da Lei 8.666/93, e item 14.2 do Edital. Quanto aos requisitos da 
Capacidade Jurídica (subitem 11.1); da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista (subitem 11.2 

e da Capacidade Técnica-Profissional (subitem 11.9.2), 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 será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo 

recursal, conforme disposto no art. 109,1, alínea "a" c/c art. 110 da Lei n2  8.666/93. Registrando-se que 
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o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de 

Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Salvador, 03 de agosto de 2022. 

4—^t. ate tit 
Ana Lúcia Luz de S. e Silva 

Presidente 

AvLon, 
Adriana de Figueired raga 

Membro 

g 

Rose Mary . raújo 	 Aelson 

Membro 	 M mbro 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: MODAL 

Capacidade Técnico-Operacional/Profissional 

ITEM PARCELAS DE RELEVÂNCIA EDITAL 

CAT 's 

TOTAL OBS. 

Altair Ferreira 

Empresa: MODAL 

120249/2021 - p.33 103489/2021 -p.  38 62321/2020- p. 45 30155/2018 - p.52 103486/2021- p.57 

Quantidade Página Quantidade Página Quantidade Página Quantidade Página Quantidade Página 

1 

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA 

DE ARAME GALVANIZADO 
4.600 inz  2.076,00 35 1.680,00 41 148,18 50 250,00 55 4.154,18 

Não atendida, 

quant. Inferior 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 2.700 m7  638,70 35 1.845,40 40 569,19 59 3.053,29 Atendida 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 2.200 rn3  1.428,00 34 1.428,00 

Não atendida, 

quant. Inferior 

Ne da CAT/ objeto e local 

CAT 120249/2021: Construção da Praça do Esportiva e de lazer no bairro das Palmeiras - 

Pojuca /Ba 

CAT 103489/20215: Execução dos serviços da Praça do Riachão, no Município de Polua - 

Ba 

CAT 62321/2020: Construção de uma quadra coberta no bairro das Palmeiras - Pojuca /Ba 

Município de Pojuca - Ba 

CAT 30155/2018: Reforma do Estádio Municipal Luis Viana Filho -Pojuca/Ba 

CAT 103486/2021: Execução dos serviços da Praça da comunidade do Guerreiro, no Munic 

Não habilitado, pois não atendeu as parcelas de maior relevânica nos itens 1 e 3 -INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO E TELA DE ARAME GALVANIZADO e EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO respectivamente. 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa Modal 

DOCUMENTOS A SER VERIFICADOS PÁGINA VALIDADE ATENDE/NAO ATENDE 

11.9 - Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica 

11.9.1. - Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente (CREA), 

devidamente atualizada: 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica 
29 ATENDE 

 
30/06/2022 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Fisica 

Nome: Madson Santos de Oliveira 
32 30/06/2022 ATENDE 

11.9.4.1- Responsável Técnico 

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 
ATENDE 

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 

cl) Certidão da Pessoa Jurídica de Registro na Entidade Profissional 

Competente, devidamente atualizada 
ATENDE 

e) 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 

67 ATENDE 

11.9.4.2-0 profissional indicado como responsável técnico para o 

acompanhamento do serviço, deverá apresentar Curriculum Vitae 65 ATENDE 

11.9.4.3- O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que 

constar dos atestados de responsabilidade técnica de que trata o subitem 

11.9.2 (Capacidade Técnico Profissional) 

11.10 —Apresentar a relação e declaração formal de disponibilidade das 

instalações e dos equipamentos considerados essenciais para o cumprimento 

do objeto da licitação 

ATENDE 

11.11 —Apresentar a relação do pessoal técnico especializado, considerados 

essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, com declaração formal 

pelos mesmos autorizando sua 

indicação (Eng. Civil) 

68 ATENDE 

Nome: Altair Ferreira Moreira Santos 

Nome: Madson Santos de Oliveira 

Declaração formal pelos mesmos autorizando sua indicação 

Nome: Altair Ferreira Moreira Santos 
70 ATENDE 

Nome: Madson Santos de Oliveira 
71 ATENDE 

indicação da Equipe Técnica 

Nome: Altair Ferreira Moreira Santos 
68 ATENDE 

Nome: Madson Santos de Oliveira 
68 ATENDE 
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8@ ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N 2  007/2022-PROC. ADM. N2 63644/2022 

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

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 

Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 14:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  41/2022, ao final assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar a Documentação de Habilitação da licitante QG CONSTRUÇÕES E 

ENGENHARIA LTDA, referente a CONCORRÊNCIA n2  007/2022, tipo menor preço, cujo objeto consiste na 

contratação de empresas capacitadas para execução dos serviços de manutenção de quadras e campos 

no Município do Salvador, Bahia, subdivididos em 03 (três) Lotes, de acordo com as exigências, 

especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO: Após análise e julgamento da 

documentação, verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão 

decidiu HABILITAR a licitante QG CONSTRUÇÕES,  em razão de preencher os requisitos da Capacidade 

Jurídica (subitem 11.1); da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista (subitem 11.2), da 

demonstração da idoneidade financeira (subitem 11.8) e da Capacidade Técnica-Profissional e 

Operacional (subitens 11.9.2 e 11.9.3), conforme quadro detalhado que segue anexo, como se transcrito 

fosse nesta Ata 

ITEM SERVIÇOS 
Profissional 

(subitem 11.9.2) 

Empresa 
(subitem 11.9.3) 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA DE 
ARAME GALVANIZADO 

Atendida Atendida 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO Atendida Atendida 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO Atendida Atendida 

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 será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, 

concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109, 1, alínea "a" c/c art. 110 da Lei n2  8.666/93. 

Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na 

Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Salvador, 03 

de agosto de 2022. 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: QG Construções e Engenharia Ltda. 

11.9.3- 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 Identificada, relativo(s) a 

execução do(s) serviços, compatível(is) em características, quantidades e prazos como objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

ITEM PARCELAS DE RELEVÂNCIA EDITAL 

CAT 's CAT 's 

TOTAL Obs. 

Profissional: Guilherme 

Empresa: QG 

Profissional: Guilherme 

Empresa: QG 

Ne da CAT 236/2008 N2 da CAT 10623/2016 

Quantidade Página Quantidade Página 

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA 
1 

DE ARAME GALVANIZADO 4.600 m2  
4.547,18 44 

4.547,18 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 2.700 m2  7094,96 52/54 7.094,96 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 2.200 m3  24.300,00 56 24.300,00 

ITEM 

IP 
PARCELAS DE RELEVÂNCIA EDITAL 

iip cArip CAT 's 

TOTAL 

J. 

Obs. 

Profissional: Guilherme 

Empresa: QG 

Profissional: 

Empresa: 

N2  da CAT 76864/2021 N2 da CAT 

Quantidade Página Quantidade Página 

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA 
1 

DE ARAME GALVANIZADO 4.600 m2  2.260,00 71-82 6.807,18 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 2.700 	ITI2  1.535,09 73-87 8.630,05 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 2.200 na' 24.300,00 

11.9.2- Capacidade Técnico Profissional: A comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos, com o objeto da licitação, será realizada através de Atestado(s) 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 que o mesmo tenha executado e/ou fiscalizado obra 

Gk
e& 	Observacão: Os atestados apresentados são os mesmos Para a comorovacão da capacidade técnico profissional e operacional 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: QG Construções e Engenharia Ltda. 

DOCUMENTOS A SER VERIFICADOS PÁGINA VALIDADE ATENDE/NÃO ATENDE 

11.9 - Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica 

11.9.1 - Registro ou inscrição na Entidade Profissional Competente (CREA), 

devidamente atualizada: 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica 36/38 31/03/2023 Sim 
 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Fisica 

Guilherme Carmo Sampaio de Araújo 
39/40 31/03/2023 Sim 

Rubens Molina 
41/42 31/03/2023 Sim 

43 
Marcus Fonseca peleteiro 

31/03/2023 Sim 

11.9.4.1- Responsável Técnico 

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 

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 

. 

ri) Certidão da Pessoa Jurídica de Registro na Entidade Profissional 

Competente, devidamente atualizada 
36/38 

e)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 

11.9.4.2 — Cl profissional indicado como responsável técnico para o 

acompanhamento do serviço, deverá apresentar Curriculum Vitae 97/101 105/110 

11.9.4.3 - 0 nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que 

constar dos atestados de responsabilidade técnica de que trata o subitem 

11.9.2 (Capacidade Técnico Profissional) 

11.10 — Apresentar a relação e declaração formal de disponibilidade das 

instalações e dos equipamentos considerados essenciais para o cumprimento 

do objeto da licitação 
111/112 - 

11.11 — Apresentar a relação do pessoal técnico especializado, considerados 

essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, com declaração formal 

pelos mesmos autorizando sua 

indicação (EM Civil) 

Guilherme Carmo Sampaio de Araújo 
92 

Rubens Molina 
92 

Declaração formal pelos mesmos autorizando sua indicação 

Guilherme Carmo Sampaio de Araújo 
94 

Rubens Molina 
102 

Indicação da Equipe Técnica 

Guilherme Carmo Sampaio de Araújo 
93 

vri 
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92  ATA DA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2 007/2022-PROC. ADM. N2 63644/2022 

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

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 
Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  41/2022, ao final assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar a Documentação de Habilitação da licitante EPTÁ EMPREENDIMENTOS 

EIRELI, referente a CONCORRÊNCIA n2  007/2022, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação 

de empresas capacitadas para execução dos serviços de manutenção de quadras e campos no Município 

do Salvador, Bahia, subdivididos em 03 (três) Lotes, de acordo com as exigências, especificações e 

demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO: Após análise e julgamento da documentação, 

verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão decidiu HABILITAR 

a licitante EPTÁ EMPREENDIMENTOS  em razão de preencher os requisitos da Capacidade Jurídica 

(subitem 11.1); da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista (subitem 11.2), da demonstração da 

idoneidade financeira (subitem 11.8) e da Capacidade Técnica-Profissional e Operacional (subitens 

11.9.2 e 11.9.3), conforme quadro detalhado que segue anexo, como se transcrito fosse nesta Ata  	

ITEM SERVIÇOS 
Profissional 

(subitem 11.9.2) 

Empresa 

(subitem 11.9.3) 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA DE 

ARAME GALVANIZADO 
Atendida Atendida 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO Atendida Atendida 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO Atendida Atendida 

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 será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, 

concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109, I, alínea "a" c/c art. 110 da Lei n2  8.666/93. 

Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na 

Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Salvador, 04 

de agosto de 2022. 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: Eptá Empreendimentos EIRELI - EPP 

11.9.3- 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 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. 

ITEM PARCELAS DE RELEVÂNCIA 

aL 

EDITAL 

a 

CAT 's CAT 's 

TOTAL Obs. 

di 	 A 

Profissional: Rodrigo 

Empresa: Eptá 

Profissional: Rodrigo 

Empresa: Eptá 

Nê da CAT 83838/2021 Ng da CAT 101985/2021 

Quantidade Página Quantidade Página 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA 

DE ARAME GALVANIZADO 4.600 m2  3.552,00 69/70 3.552,00 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 2.700 m2  816,19 64  816,19 

EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 2.200 m3  0,00 

ITEM 

, 

PARCELAS DE RELEVÂNCIA EDITAL 

CAT 's CAT 's 

TOTAL Obs. 

Profissional: Rodrigo 

Empresa: Eptá 

Profissional: Rodrigo 

Empresa: Eptá 

N2  da CAT 102605/2021 INI2 da CAT 33141 /2018 

Quantidade Página Quantidade Página 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA 

DE ARAME GALVANIZADO 4.600 m2  1.116,95 75 4.668,95 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 2.700 m2  4.500,00 75 952,47 86 6.268,66 
3 EXECUÇAO DE ATERRO COMPACTADO 2.200 rn' 5.600,00 81 16.326,00 85 21.926,00 

11.9.2 - Capacidade Técnico Profissional: A comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos, com o objeto da licitação, será realizada através de Atestado(s) 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, 

CAt
comprovando que o mesmo tenha executado e/ou fiscalizado obra 

Observado: Os atestados apresentados são os mesmos para a comprovacão da capacidade técnico profissional e operacional 



ITEM PARCELAS DE RELEVÂNCIA 

CAT 's 

Profis. Profis. 

Empresa: Empresa: 

N2 da CAT N2 da CAT 

Página Página 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA DE ARAME 

GALVANIZADO 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 

I 	3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 

N 2  da CAT/ objeto e local 

83838/2021 PM Wanderley - Const.escola 12 salas, projeto padrão FNDE 

101985/2021 PM Conceição do lacuipe - Instalação de alambrados em campos de futebol 

102605/2021 Bem BaratoCom.Estivas Ltda - Construção de Galpão Comercial e pista de acesso 

J.Neto Com.de Combustíveis Ltda - Const. Do posto Oasis III, em Feira de Santana 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: Eptá Empreendimentos EIRELI - EPP 

DOCUMENTOS A SER VERIFICADOS PÁGINA VALIDADE ATENDE/NÃO ATENDE 

11.9 - Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica 

11.9.1 - Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente (CRER), 

devidamente atualizada: 

a) Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica 
42/43 31/03/2023 Sim 

 

Isl Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Fisica 

Nome Rodrigo Reis Ferreira Silva 
44 31/03/2023 Sim 

Nome 
11.9.4.1- Responsável Técnico 

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 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado ou inscrito no Argão 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 Ressoa Jurídica de Registro na Entidade Profissional 

Competente, devidamente atualizada 
43 

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 

11.9.4.2 — O profissional indicado como responsável técnico para o 

acompanhamento do serviço, deverá apresentar Curriculum Vitae 9097 

11.9.4.3 - O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que 

constar dos atestados de responsabilidade técnica de que trata o subitem 

11.9.2 (Capacidade Técnico Profissional) 

11.10 —Apresentar a relação e declaração formal de disponibilidade das 

instalações e dos equipamentos considerados essenciais para o cumprimento 

do objeto da licitação 
100 

11.11 —Apresentar a relação do pessoal técnico especializado, considerados 

essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, com declaração formal 

pelos mesmos autorizando sua 

indicação (Eng. Civil) 

Rodrigo Reis Ferreira Silva 
95 

Nome 

Declaração formal pelos mesmos autorizando sua Indicação 

Rodrigo Reis Ferreira Silva 99 

Nome 

Indicação da Equipe Técnica 

Rodrigo Reis Ferreira Silva 1.00 

‘Pi 
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102  ATA DA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2  007/2022-PROC. ADM. Ne 63644/2022 

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

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 

Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n° 41/2022, ao final assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar a Documentação de Habilitação da licitante CONSTRUTORA BSM LTDA, 
referente a CONCORRÊNCIA n° 007/2022, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de 

empresas capacitadas para execução dos serviços de manutenção de quadras e campos no Município 
do Salvador, Bahia, subdivididos em 03 (três) Lotes, de acordo com as exigências, especificações e 

demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO: Após análise e julgamento da documentação, 

verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão decidiu HABILITAR 

a licitante CONSTRUTORA BSM,  em razão de preencher os requisitos da Capacidade Jurídica (subitem 

11.1); da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista (subitem 11.2), da demonstração da 

idoneidade financeira (subitem 11.8) e da Capacidade Técnica-Profissional e Operacional (subitens 
11.9.2 e 11.9.3). conforme auadro detalhado que segue anexo como se transcrito fosse nesta Ata 

ITEM SERVIÇOS 
Profissional 

(subitem 11.9.2) 

Empresa 

(subitem 11.9.3) 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA DE 

ARAME GALVANIZADO 
Atendida Atendida 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO Atendida Atendida 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO Atendida Atendida 

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 será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, 

concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109, I, alínea "a" c/c art. 110 da Lei n° 8.666/93. 

Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na 

Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Salvador, 05 

de agosto de 2022. 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: Construtora BSM Ltda. 

11.9.3- 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 identificada, relativo(s) a 

execução do(s) serviços, compatível(ls) em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

ITEM PARCELAS DE RELEVÂNCIA 

, 

EDITAL 

CAT 's CAT 's 

TOTAL Obs. 

Profissional: Bernardo 

Empresa: BSM 

Profissional: Bernardo 

Empresa: BSM 

Ns da CAT 445362017 Ns da CAT 2885/2016 

Quantidade Página Quantidade Página 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA 

DE ARAME GALVANIZADO 4.600 m2  4.160,00 
78 

4.160,00 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 2.700 m2  568,05 78 953,6 85 1.521,65 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 2.200 m3  20.644,02 72 20.644,02 

ITEM PARCELAS DE RELEVÂNCIA EDITAL 

CAT 's CAT 's 

TOTAL Obs. 

Profissional: Bernardo 

Empresa: BSM 

Profissional: 

Empresa: 

Ns da CAT 2885/2016 Ns da CAT 

Quantidade Página Quantidade Página 

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA 

DE ARAME GALVANIZADO 4.600 m 2  733,32 113 4.893,32 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 2 .700  m2  1.692,00 101 3.213,65 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 2.200 m3  3.077,16 107 23.721,18 

11.9.2 - Capacidade Técnico Profissional: A comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos, como objeto da licitação, será realizada através de Atestado(s) 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 que o mesmo tenha executado e/ou fiscalizado obra 

Observacão: Os atestados apresentados são os mesmos para a comprovacão da capacidade técnico profissional e operacional 



ITEM PARCELAS DE RELEVÂNCIA 

CAT is 

Profis. Profis. 

Empresa: Empresa: 

N2  da CAT N2  da CAT 

Página Página 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA DF ARAML 

GALVANIZADO 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 

N2 da CAT/ objeto e local 

44536/2017 SEMAM - Manutenção e conservação da Infraestrutura Urbana de Salvador 

28851/2016 SESC - Construção da Escola Zilda Arns 

75890/2017 TAC Petros/Sucom- Construção de passarela, praças, estacionamento, organização 

do tráfego 

eec 

 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: Construtora B5M Ltda. 

DOCUMENTOS A SER VERIFICADOS PÁGINA VALIDADE ATENDE/NÃO ATENDE 

11.9 - Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica 

11.9.1 - Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente (CREA), 

devidamente atualizada: 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica 
63/65 31/03/2023 Sim 

 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física 

Bernardo Cardoso Araújo 
66/67 31/03/2023 Sim 

Marcelo Passos de Figueiredo 
68/69 31/03/2023 Sim 

11.9.4.1 - Responsável Técnico 

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 
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 
63/65 

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 
11.9.4.2 — O profissional indicado como responsável técnico para o 

acompanhamento do serviço, deverá apresentar Curriculum Vitae 119/122 123/124 

11.9.4.3 - O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que 

constar dos atestados de responsabilidade técnica de que trata o subitem 

11.9.2 (Capacidade Técnico Profissional) 

11.10- Apresentar a relação e declaração formal de disponibilidade das 
instalações e dos equipamentos considerados essenciais para o cumprimento 

do objeto da licitação 
125/130 

11.11 — Apresentar a relação do pessoal técnico especializado, considerados 

essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, com declaração formal 

pelos mesmos autorizando sua 
indicação (Eng. Civil) 

. 

Bernardo Cardoso Araújo 
116 

Marcelo Passos de Figueiredo 
116 

Declaração formal pelos mesmos autorizando sua indicação 

Bernardo Cardoso Araújo 
117 

Marcelo Passos de Figueiredo 
117 



Ana Lúcia Luz de S. e Silva 
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Presidente 
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Membro 

  

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 

A SALVADOR 
E....3 PREFEITURA Superintendência de 

Obras Públicas 
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

11.2  ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2  007/2022-PROC. ADM. N2 63644/2022 

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

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 

Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 14:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  41/2022, ao final assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar a Documentação de Habilitação da licitante COMTECH ENGENHARIA LTDA, 

referente a CONCORRÊNCIA n2  007/2022, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de 

empresas capacitadas para execução dos serviços de manutenção de quadras e campos no Município 

do Salvador, Bahia, subdivididos em 03 (três) Lotes, de acordo com as exigências, especificações e 

demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO: Após análise e julgamento da documentação, 

verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão decidiu 

INABILITAR a licitante COMTECH ENGENHARIA  pelo seguinte motivo: Não comprovar a Capacidade 

Técnica-Operacional, exigida no subitem 11.9.3 do Edital, itens 1 e 2 das Parcelas de Maior Relevância, 

conforme Quadro detalhado que segue anexo como se transcrito fosse nesta Ata 

ITEM SERVIÇOS 
Profissional 

(subitem 11.9.2) 

Empresa 

(subitem 11.9.3) 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO E TELA DE ARAME GALVANIZADO 
Atendida 

Não atendida 
quantidade menor que o exigido no edital 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO Atendida 
Não atendida 

quantidade menor que o exigido no edital 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO Atendida Atendida 

Base Legal: art. 27,11, c.c art. 30 da Lei 8.666/93, e item 14.2 do Edital. Quanto aos requisitos da Capacidade 

Jurídica (subitem 11.1); da Regularidade Fiscal, Previdenciára e Trabalhista (subitem 11.2), da 
demonstração da idoneidade financeira (subitem 11.8) e da Capacidade Técnica-Profissional (subitem 

11.9.2), 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 será 

publicado no Diário Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 

109, I, alínea "a" c/c art. 110 da Lei n2 8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório 

se encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário 

normal de expediente do órgão. Salvador, 05 de agosto de 2022. 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: COMTECH 

Capacidade Operacional / Profissional 

ITEM PARCELAS DE RELEVÂNCIA EDITAL 

CAT 's 

TOTAL Obs. Profissional: Laércio Alves; Empresa: COMTECH 

116657/2021 — p.47 74423/2017 - p.60 114529/2021 - p.95 34361/2018 - p. 119 

1 

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 

E TELA DE ARAME GALVANIZADO 

4.600 	rn2  456,40 p.110 600,00 13,140 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 2.700 	rn2  120,00 p.53/57 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 2.200 m3  240.033,99 p.62 240.033,99 Atendida 

ITEM PARCELAS DE RELEVÂNCIA EDITAL 

CAT is 

Profissional: Laércio Alves; Empresa: 

112964/2021 

581,36 

— p.178 

p.200 

116534/2021 

250,00 

— p.242 

p.258 

141656/2022 

1.037,07 

- 	. 

P. 

298/292/304 

/323 1.868,43 

Não atendida, quant. 

Inferior 

1 

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 

E TELA DE ARAME GALVANIZADO 

4.600 M2  

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 2.700 m' 247,37 

P. 
295/306/313 	 Não atendida, quant. 

/319/325 	247,37 	Inferior 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 2.200 m3  240.033,99 	Atendida 

- Registro de Quitação Pessoa Jurídica, vai. 31/03/23 
	

p.44 	 - CAT 116657/2021: Construção UPA - Prefeitura de Maragojipe/BA; 

- CAT 74423/2017: Terraplenagem do Parque Eólico - Desenvix Bahia - Município de Brotas de Macaúbas/BA; 

- Registro de Quitação Pessoa Física 

CAT 114529/2021: Reforma dasestruturas físicas das unidades escolares da CRE - São Caetano - SMED/PMS; 

- CAT 34361/2018 - Serv. Manuteção predial preventiva e /ou corretiva nas escolas - Prefeitura de Dias D'Avila; 

- CAT 112964/2021 - Manuteção predial nas unidades escolares da rede municipal - SMED/PMS; 

- CAT 116534/2021 - Execução da obra de reconstrução do CMEI- Luis Eduardo Magalhães - SMED/PMS; 

- CAT 141656/2022 - Reforma de unidades escolares no município de Salvador - SMED/PMS. 

-Laércio Alves da Silva Jr. (vai. 31/03/23) 

- Responsável Técnico 

-Laércio Alves da Silva Jr. 

Autorização Individual 	 p.263 

- Relação da Equipe Técnico  P-267  

- Declaração de disponibilidade de máquinas e equip. 	 P 266  

- Curriculum 

-Laércio Alves da Silva Jr. 	 p.264 

Empresa Inabilitada por não atender as parcelas de maior relevância nos Itens 1 e Z - 

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA DE ARAME 

GALVANIZADO e PISO EM CONCRETO ARMADO respectivamente. 

p.46 

p.262 
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122  ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Ne 007/2022-PROC. ADM. N2 63644/2022 

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

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 

Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  41/2022, ao final assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar a Documentação de Habilitação da licitante CONSTRUTORA KAZZA LTDA, 

referente a CONCORRÊNCIA n2  007/2022, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de 

empresas capacitadas para execução dos serviços de manutenção de quadras e campos no Município 

do Salvador, Bahia, subdivididos em 03 (três) Lotes, de acordo com as exigências, especificações e 

demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO: Após análise e julgamento da documentação, 

verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão decidiu 

INABILITAR a licitante CONSTRUTORA KAZZA,  pelos seguintes motivos: 1.2) Não comprovar a 

Capacidade Técnica-Profissional, exigida no subitem 11.9.2 do Edital, item 2 das Parcelas de Maior 

Relevância e 22) Não comprovar a Capacidade Técnica-Operacional, exigida no subitem 11.9.3 do Edital, 

item 2 das Parcelas de Maior Relevância, conforme quadro detalhado que segue anexo, como se 

transcrito fosse nesta Ata 

ITEM SERVIÇOS 
Profissional 

(subitem 11.9.2) 

Empresa 
(subitem 11.9.3) 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE AÇO E TELA DE ARAME GALVANIZADO 

Atendida Atendida 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO Não atendida Não atendida 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO Atendida Atendida 

Base Legal: art. 27,11, c.c art. 30 da Lei 8.666/93, e item 14.2 do Edital. Quanto aos requisitos da Capacidade 

Jurídica (subitem 11.1); da Regularidade Fiscal, Previdenciári 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 será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo 

recursal, conforme disposto no art. 109, I, alínea "a" c/c art. 110 da Lei n2  8.666/93. Registrando-se que 

o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de 

Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Salvador, 08 de agosto de 2022. 



0<9  

ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: KAZZA 

Ca acidade O eracional Profissional 

ITEM PARCELAS DE RELEVÂNCIA 

-i-  

EDITAL 

CAT 's 

TOTAL Obs. 
Profissional: Marcos 

Rezende; Empresa: 

Kazza 

Profissional: Sindulfo Torreão; Empresa: Mana 

98835/2021 — p.66 117502/2021 - p.81 6613/2019 - p. 93 32420/2016 - p. 101, 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 

E TELA DE ARAME GALVANIZADO 4.600 m2  39.218,48 p.73 1.700,00 p.100 1.205,28 p.107/108 92.123,76 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 2.700 m2  0,00 Não atendida 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 2.200 m' 22.349,48 p.90 2.764,68 p.99 44.400,86 0.108  69.515,02 

- Registro de Quitação Pessoa Jurídica, vai. 31/03/23 

- Registro de Quitação Pessoa Física 

-Marcos Rezende Torreão (vai. 31/03/23) 

p.64 

- CAT 98835/2021: Serv. de infraestrutura ,contenção de encosta, drenagem, urbanização e melhorias 

habitacionais em diversos bairrros - CONDER/BA; 
_ CAT 117502/2021: Exec. de obras e serv. de engenharia p/ infraestrutura, pavimimentação, construção 

	

p.157 	 de 306 unidades habitacionais - CONDER/BA; 

-Sindulfo Torreão Neto (vai. 31/03/23) 	 164 
- CAT 6613/2019 - Residencial Pitanguinha - Programa Minha Casa Minha Vida - Simões Filho/CEE; 

p.  

- Responsável Técnico 	 p.149 	 - CAT 32420/2016 - Obra Residencial Vivendas dos Cardeais e Andorinhas - Camaçari/CEF. 

-Sindulfo Torreão Neto 

-Marcos Rezende Torreão 

- Relação da Equipe Técnico 	 p.149 

-Sindulfo Torreão Neto 

-Marcos Rezende Torreão 

- Declaração de disponibilidade de máquinas e equip. 	 p. 148 

- Autorização Individual 

-Sindulfo Torreão Neto 	 p.150 

-Marcos Rezende Torreão 	 p.158 

- Curriculum 

-Sindulfo Torreão Neto 	 p.151 

-Marcos Rezende Torreão 	 p.159 

Empresa Inabilitada por não atender a parcela de maior relevância no item 2- PISO EM 

CONCRETO ARMADO. 
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132 ATA DA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2 007/2022-PROC. ADM. N2 63644/2022 

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

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 

Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 14:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n° 41/2022, ao final assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar a Documentação de Habilitação da licitante CONTINENTAL CONSTRUÇÕES 

E EMPREENDIMENTOS LTDA, referente a CONCORRÊNCIA n° 007/2022, tipo menor preço, cujo objeto 

consiste na contratação de empresas capacitadas para execução dos serviços de manutenção de quadras 

e campos no Município do Salvador, Bahia, subdivididos em 03 (três) Lotes, de acordo com as exigências, 

especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO: Após análise e julgamento da 

documentação, verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão 

decidiu INABILITAR a licitante CONTINENTAL CONSTRUÇÕES  pelos seguintes motivos: 12) Não 

comprovar a Capacidade Técnica-Profissional, exigida no subitem 11.9.2 do Edital, item 2 das Parcelas 

de Maior Relevância e 22) Não comprovar a Capacidade Técnica-Operacional, exigida no subitem 11.9.3 

do Edital, itens 1 e 2 das Parcelas de Maior Relevância, conforme quadro detalhado que segue anexo, 

como se transcrito fosse nesta Ata 

ITEM SERVIÇOS 
Profissional 

(subitem 11.9.2) 

Empresa 

(subitem 11.9.3) 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO E TELA DE ARAME GALVANIZADO 
Atendida 

Não atendida 
quantidade menor que o exigido no edital 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO Não atendida 
Não atendida 

quantidade menor que o exigido no edital 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO Atendida Atendida 

Base Legal: art. 27,11, c.c art. 30 da Lei 8.666/93, e item 14.2 do Edital. Quanto aos requisitos da Capacidade 

Jurídica (subitem 11.1); da Regularidade Fiscal, Previdenciára 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 será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo 

recursal, conforme disposto no art. 109,1, alínea "a" c/c art. 110 da Lei n° 8.666/93. Registrando-se que 

o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de 

Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Salvador, 08 de agosto de 2022. 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: CCE - CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

ITEM PARCELAS DE RELEVÂNCIA EDITAL 

CAT 's CAT 's 

TOTAL Obs. 

ALMEIDA TOURINHO 

Empresa: CCE 

ARAUJO ANDRADE 

Empresa: CCE 

BA 1216/2002 BA 309751/2015 

Quantidade Página Quantidade Página 

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA 
DE ARAME GALVANIZADO 4.600 m2  60,00 55 2.607,80 

79; 103; 118; 125, 

132; 142 2_667,80 

Não atendida, quant. 

Inferior 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO 2.700 m2 Não atendida, quant. 
 

1.184,35 Inferior 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 2.200 in3  2.307,00 52 2.307,00 Atendida 

N2 da CAT/ objeto e local 

BA 1216/2002: Reforma da empresa Gráfica da Bahia 

BA 309751/2015: Manutenção corretiva em unidades escolares 



ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: CCE - CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

DOCUMENTOS A SER VERIFICADOS PÁGINA VAUDADE ATENDE/NÃO ATENDE 

11.9' Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica 

11.9.1 - Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente (CREA), 

devidamente atualizada: 
p.46 31/03/2023 ATENDE 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica 

Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física 

Nome: Evandro José de Araújo Andrade 
p.48 31/03/2023 ATENDE 

Nome: Marcos de Carvalho Andrade 
p.49 31/03/2023 ATENDE 

11.9.4.1 - Responsável Técnico 

Carteira Profissional de Trabalho ou da Ficha de registro de Empregados que 

demonstre a identificação do profissional 
p.161 ATENDE 

Por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo coma 

legislação vigente 
p.165 ATENDE 

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 

p.02 ATENDE 

Certidão da Pessoa Jurídica de Registro na Entidade Profissional 

Competente, devidamente atualizada 
p.46 ATENDE 

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 

p.172 e 173 ATENDE 

11.9.4.2 — O profissional indicado como responsável técnico para o 

acompanhamento do serviço, deverá apresentar Curriculum Vitae p.167 ATENDE 

11.9.4.3 - O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que 

constar dos atestados de responsabilidade técnica de que trata o subitem 

11.9.2 (Capacidade Técnico Profissional) 

p.156 ATENDE 

11.10 — Apresentar a relação e declaração formal de disponibilidade das 

instalações e dos equipamentos considerados essenciais para o cumprimento 

do objeto da licitação 
p.170 - ATENDE 

11.11 — Apresentar a relação do pessoal técnico especializado, considerados 

essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, com declaração formal 
pelos mesmos autorizando sua 

indicação (Eng. Civil) 

p.171 ATENDE 

Nome: Evandro José de Araújo Andrade 
ATENDE 

Nome: Marcos de Carvalho Andrade 
ATENDE 

Declaração formal pelos mesmos autorizando sua indicação 

Nome: Evandro José de Araújo Andrade 
p. 172 ATENDE 

Nome: Marcos de Carvalho Andrade 
p. 173 ATENDE 

Indicação da Equipe Técnica 

Nome: Evandro José de Araújo Andrade 
p.171 ATENDE 

Nome: Marcos de Carvalho Andrade 
p.171 ATENDE 
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14@ ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2  007/2022-PROC. ADM. N2  63644/2022 

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

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 
Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  41/2022, ao final assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar a Documentação de Habilitação da licitante BARRA'S CONSTRUÇÃO, 

PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, referente a CONCORRÊNCIA n2  007/2022, tipo menor preço, cujo objeto 

consiste na contratação de empresas capacitadas para execução dos serviços de manutenção de quadras 
e campos no Município do Salvador, Bahia, subdivididos em 03 (três) Lotes, de acordo com as exigências, 

especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO: Após análise e julgamento da 

documentação, verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão 

decidiu INABILITAR a licitante BARRAS CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÕES  pelos seguintes motivos: 1) por 

apresentar o Balanço Patrimonial exercício 2020, descumprido o item 11.8 do edital, com base no 
ACÓRDÃO No 1999/2014 - TCU - Plenário, segue a transcrição do voto do relator AROLDO CEDRAZ, 

acerca da matéria em questão, que envolve a validade do balanço patrimonial: "(..) 11.1.4.1. A 
Qualificação Económico-Financeira será com provada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigíveis 
e apresentados na forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa vedada a 
substituição por balanceies ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida 
no período, do índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir." 4. A representante foi 
desclassificada por ter apresentado o balanço e demais demonstrações relativamente ao exercício de 
2012, enquanto a Gerência Executiva do INSS em Piracicaba entendeu que ela deveria ter apresentado 
os citados documentos referentes ao exercício de 2013. 5. Observa-se que o art 31, inciso I, da Lei 
8.666/93, reproduzido no edital, reza que o balanço e as demonstrações contábeis a serem apresentados 
devem ser relativos ao último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 6. A questão 
se resume a saber se na data em que as propostas foram apresentadas, a lei exigia que o balanço e 
demonstrações contábeis referentes a 2013 lá estivessem aprovados. 7. O art. 1078 do Código Civil 
estabelece que a assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano nos quatro meses 
seguintes ao do término do exercício social, com diversos objetivos, entre eles o de "tomar as contas dos 
administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e de resultado econômico". 8. Verifica-se,  
portanto, que em até quatro meses (30 de abril), devem estar aprovados o balanço patrimonial e os 
demais demonstrativos contábeis. Como a sessão para abertura das propostas ocorreu no dia 20/5/2014,  
já era exigível nessa data a apresentação dos citados documentos referentes ao exercício de 2013. 9.  
Alega a representante que a "validade dos balanços" se findaria em 30/6/2014, por força da Instrução 
Normativa da Receita Federal 1.420/2013. 10. Tal normativo institui a Escrituração Contábil Digital 
[ECD), que deverá ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), pelas pessoas 
jurídicas obrigadas a adotá-la. Segundo o art. 30 dessa norma, ficam obrigadas a adotar a ECD as 
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou presumido (o que seria o caso da representante).  
O art. 50 da IN estabelece que a ECD será transmitida até o último dia útil do mês de junho do ano 
seguinte ao que se refira a escrituração. 11. Entende a representante que os dispositivos acima 
mencionados exigiriam que o INSS, em maio de 2014, ainda aceitasse como "válido" o balanço e as 
demonstrações relativas a 2012 uma vez que não teria se encerrado o prazo estabelecido no art. 50 da 
referida norma, que é 30 de junho. 12. Esse entendimento não merece prosperar. O prazo para aprovação 
do balanço é 30/4/2014, segundo disposto no art. 1078 do Código Civil. Evidentemente uma instrução 
normativa não tem o condão de alterar esse prazo disciplinado em lei ordinária. O que a IN faz é 

t t 
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estabelecer um prazo para transmissão da escrituração contábil digital, para os fins operacionais a que 
ela se destina. 13. Conclui-se, portanto, que o ato do pregoeiro de inabilitar a representante que 
apresentou a documentação referente ao exercício de 2012 foi correto embasado no edital do certame e 
na legislação pertinente. Assim, deve ser considerada improcedente a representação formulada pela 
empresa Cibam Engenharia Eirelli.(..)",  e 2) Por Não comprovar a Capacidade Técnica-Operacional, 

exigida no subitem 11.9.3 do Edital, item 1 das Parcelas de Maior Relevância, pois o atestado 
apresentado, emitido pela empresa FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA se encontra de forma 

simples com inconsistências das informações para sua comprovação, como falta de endereço do local 

da obra, prazo de execução (marco inicial e final), datas divergentes entre a emissão do Atestado 
(10/05/2022) e sua assinatura (09/06/2022, dia anterior da data de recebimento das propostas: 

10/06/2022). Diante disso, a Comissão promoveu diligência (item 24.13 do Edital e art. 43, §32, da Lei 

8.666/93), junto a empresa BARRA'S, doc. anexo, solicitando que enviasse documentação (Certidão de 
Acervo Técnico/CAT expedida pelo Conselho Profissional Competente-CREA/BA, em nome do 

profissional vinculado ao referido atestado; e/ou ART da obra ou serviço, em nome do profissional 
vinculado ao referido atestado; e/ou Notas Fiscais, vinculado ao pagamento dos serviços executados), 

no sentido de conferir a autenticidade e veracidade das informações contidas no referido Atestado 

Técnico, onde, até a presente data, não obtivemos resposta da empresa. Portanto, não foi comprovada 
a veracidade e autenticidade do citado Atestado Técnico, impedindo, com isso, de a Administração 
formular juízo acerca do preenchimento do requisito exigido no subitem 11.9.3, item 3, do Edital, 

conforme civadro detalhado que segue anexo como se transcrito fosse nesta Ata  	

ITEM SERVIÇOS 
Profissional 

(subitem 11.9.2) 

Empresa 

(subitem 11.9.3) 

1 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO E TELA DE ARAME GALVANIZADO 
Atendida 

Não atendida 

quantidade menor que o exigido no edital 

2 PISO EM CONCRETO ARMADO Atendida Atendida 

3 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO Atendida Atendida 

Base Legal: art. 27, II e III, c.c arts. 30 e 31 da Lei 8.666/93, e item 14.2 do Edital. Quanto aos requisitos 

da Capacidade Jurídica (subitem 11.1); da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista (subitem 
11.2) e da Capacidade Técnica-Profissional (subitem 11.9.2), 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 será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo 

recursal, conforme disposto no art. 109, I, alínea "a" c/c art. 110 da Lei n2  8.666/93. Registrando-se que 

o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de 
Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Salvador, 09 de agosto de 2022. 

ore. tezZ 
Ana Lúcia Luz de S. e Silva 

Presidente 
	

Membro 

Rose Mary M. Araújo 	 Ael 
Membro 



32819 2019 - . 80 

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO E TELA DE 

ARAME GALVANIZADO 

PISO EM CONCRETO ARMADO 

EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 

p.172 p.65 

p.88 

p.86 

ANÁLISE TÉCNICA 
Concorrência: 007/2022 

Manutenção de quadras e campos 

Empresa: BARRAS 

Capacidade Operacional 

PARCELAS DE RELEVÂNCIA EDITAL 

CAT 's 

TOTAL Obs. Profissional: Gisela Carvalho; Empresa: Barras 

144389/2022— p.52 *Atestado - p.172 32819/2019 - p. 80 

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 

E TELA DE ARAME GALVANIZADO 4.600 m2  1.668,00 p.65 p172 1.668,00 

Nao arendula cudnt 

Inferior 

PISO EM CONCRETO ARMADO 2.700 	rn 2  3.568,96 P.88 3.568,96 Atendida 

3 	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO 2.200 rn3  22.658,66 p.86 22.658,66 Atendida 

Capacidade Profissional 

- Registro de Quitação Pessoa Jurídica, vai. 31/03/23 
	

p.50 

- Registro de Quitação Pessoa Física 

-Gisela de Carvalho de Carvalho (vai. 31/03/23) 
	

p.51 

- Responsável Técnico 

-Gisela de Carvalho de Carvalho 	 p.40 

- Declaração de disponibilidade de máquinas e equip. 	 p.42 

- Equipe Técnica 

-Gisela de Carvalho de Carvalho 

- Curriculum 	 p45 

-Gisela de Carvalho de Carvalho 

- CAT 144389/2022: Execução de serviços nos campos da Champion Arena localizada no Shopping Bela Vista - 

Salvador; 
CAT 32819/2019: Requalificação da Cidade de Plástico /comunidade Guerreira Zeferina - infraestrutura/ 

urbanização e construção - SUCOP/PMS; 
- *Atestado sem comprovação de sua veracidade 
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Email — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL - SUCOP —Otidook 

URGENTE-DILIGÊNCIA 

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

Qu i, 28/07/2022 15:17 

Para: gisela@barrasconstrucao.com.br  <gisela@barrasconstrucao.com.br>;Ricardo Carvalho 

<carvalho33@gmail.corn> 

Ref. Concorrência n2 007/2022-SuCOP 

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, como forma de conferir a autenticidade e veracidade das 
informações contidas no Atestado Técnico emitido pela Empresa FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA, solicitamos encaminhar documentação que comprove sua veracidade: 

- Certidão de Acervo Técnico/CAT expedida pelo Conselho Profissional Competente-CREA/BA, em 

nome da profissional vinculado ao referido atestado; e/ou 

- ART da obra ou serviço, em nome da profissional vinculado ao referido atestado; e/ou 

Nota (s)Fiscal(is), vinculado ao pagamento dos serviços executados; e/ou 

Documentos que possam aclarar dúvidas com relação ao atestado. 

Encarecemos na brevidade do atendimento deste pleito, em no máximo 01 (um) dia util, 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. 

Cordialmente, 

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

PMS-Prefeitura Municipal do Salvador 
Contato: (71) 3202-4339/4357 

httpa://outl I Ne.ca-Nmail/0/sentitems/id/AQMKADAwATY3ZmYAZS1IMaYaThiMDIÇIM DACLTAwCg BGAAADtPNNd:GlekSSMVIY2geRQcAPg%2FgLIc.. 1/1 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035

