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PARECER JURÍDICO SOBRE AS "CONTRARRAZÕES" PROTOCOLADA PELA
EMPRESA LICITANTE VIA RETA ENGENHARIA EIRELI, NOS AUTOS DA TOMADA DE
PREÇOS N° 00212022.

1. DOS FATOS

Trata-se de "CONTRARRAZÕES" da VIA RETA ENGENHARIA EIRELI,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.138.25410001-57, encaminhada pelo Presidente da
Comissão Permanente de Licitação — COPEL, da Prefeitura Municipal de Saubara/BA, para
emissão do competente Parecer Jurídico.

Em 15 de junho de 2022, foi publicado o Aviso de Licitação correspondente
à TOMADA DE PREÇOS N° 00212022, para Contratação de Empresa Especializada em
Serviços de Engenharia para Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e
Preventiva com substituição de Material, Cadastramento Georreferenciado,
Ampliação e Projetos de Melhoria da Rede de Iluminação Pública, deste Município de
Saubara-BA, nos termos do Edital, objeto do Processo Administrativo n° 011212022,
sendo estabelecido a data de 01 de julho de 2022, às 10:00 horas, para a realização da
Sessão Pública da Licitação.

As Empresas Licitantes deverão verificar as exigências contidas no "TERMO
DE REFERÊNCIA" constante dos autos, no que diz respeito aos documentos necessários
à comprovação da "QUALIFICAÇÃO TÉCNICA", os quais serão exigidos no Edital da
Licitação.

De acordo com a "ATA DA 2a SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N°
00212022", ocorrida no dia 20 de setembro de 2022, foram abertos os envelopes de
habilitação de 03 (três) Empresas participantes pelo Presidente da Comissão, tendo
solicitado que os presentes analisassem a documentação dosparticpantes, perguntando
em seguida, se havia algum questionamento a ser registrado.
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Foram feitos os seguintes questionamentos, pela Empresa 4D SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA - ME:

"A empresa VIA RETA ENGENHARIA EIRELI Não atendeu o item 7.7.3, ao não
juntar a ART de Cargo e Função do Engenheiro eletricista e por não apresentar
anotação no CREA-BA, do atestado de capacidade Técnica do Engenheiro
eletricista."

"A empresa ENGEN — ENG. ELÉTRICA, TELECOMUN ICAÇÃO E AUTOMAÇÃO
LTDA, Não atendeu o item 7.7.2 ao não apresentara certidão de registro de quitação
do técnico de segurança do trabalho junto ao CREA, Bem como não atendeu o item
19.10.2, ao não apresentar na declaração de renúncia de visita técnica assinada pelo
responsável técnico o engenheiro eletricista o SR. Ivan Chaves de França".

O Presidente da Comissão encerrou a Sessão, informando que irá
encaminhar a documentação para a equipe técnica da Prefeitura para análise e posterior
publicação do resultado, quando transcorrerá o prazo recursal.

Conforme se vê no "PARECER DE ENGENHARIA" assinado pelo Engenheiro
Civil da Prefeitura, Doutor Luiz Alfredo Leite Filho, foram INABILITADAS as Empresas
ENGEN — ENG. ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 20.087.20510001-63, por não ter atendido ao disposto nos itens 7.7.2 e
• 19.10.2 do Edital e VIA RETA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n°

06.138.25410001-57, por não ter atendido ao disposto no item 7.7.3 do Edital, tendo sido
considerada HABILITADA a empresa 4D SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 46.595.621/0001-66.

2. DO RECURSO ADMINISTRATIVO

No dia 22 de setembro de 2022, a Empresa VIA RETA ENGENHARIA EIRELI,
inscrita no CNPJ/MF sob no 06.138.25410001-57, representada pelo seu Procurador
devidamente habilitado, o Doutor Iann Machado de Oliveira, OAB/SE 10.509, protocolou

"CONTRARRAZÕES" á TOMADA DE PREÇOS N° 00212022, em face da-`Rua
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INABILITAÇÃO, conforme publicação da decisão da Comissão Permanente de Licitação,
no Diário Oficial do Município, de 20 de setembro de 2022.

O inconformismo da Empresa "Recorrente" se refere ao julgamento da
documentação de habilitação, no que diz respeito à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, prevista
no item 7.7.3 do Edital da Licitação, que trata da comprovação da "CAPACIDADE
TÉCNICA-PROFISSIONAL" do Licitante.

Ao final, requer seja dado provimento ao "Recurso" e a mesma declarada
habilitada em juízo de retratação.

3. DO DIREITO

Inicialmente, cabe esclarecer que a Comissão Permanente de Licitação COPEL, deve realizar seus atos, estritamente dentro da Lei e especificamente ao disposto
nos Editais, que é a Lei no Processo Licitatório, conforme previsto no artigo 41 e o
julgamento das propostas deverá ocorrer conforme disposto no artigo 44 da Lei de
Licitações e Contratos em vigor:

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada.

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os
critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
§ 12

É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto,

subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da
igualdade entre os licitantes."
Nesse sentido, somente deve ser exigido, tanto no Edital, como pelos
Membros da referida Comissão, o que for permitido pela Lei Federal n° 8.666193 - Lei de
Licitações e Contratos, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n° 8.883194, e,rí6

e;
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caso específico da Tomada de Preços sob análise, o julgamento das Propostas dos
Licitantes, no que diz respeito à documentação relativa à qualificação técnica, na fase de
habilitação, deve se limitar ao disposto no Edital, em consonância com o artigo 30, seus
incisos e parágrafos, da referida Lei, abaixo transcritos:
"Art. 30. A documentação relativa á qualificação técnica limitar-se-á a:
— registro ou inscrição na entidade profissional competente;

•

- 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;
III - comprovação, fornecida pelo Órgão licitante, de que recebeu os documentos, e,
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
§ 12 A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" 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 as exigências a:

—

- 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
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos;
li - (Vetado)
a) (Vetado).
b) (Vetado).
§ 22 As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no
parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.
§ 32 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.
§ 42 Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando
for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de diç&i
público ou privado.
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§ 52 É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras
não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
§ 62 As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
§ 7 1 (Vetado).
- (Vetado).

•

II - (Vetado).
§ 89 No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade
técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja
avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos
preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.

§ 92 Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta
especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto
a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços
públicos essenciais.
§10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da
capacitação técnico-operacional de que trata o inciso 1 do § 1 0 deste artigo deverão
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração.
§ 11. (Vetado).
§ 12. (Vetado)."

Dessa forma, a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos Licitantes deverá ocorrer tãosomente, conforme previsto no item 117.7" do Edital da Tomada de Preços n° 002/2022,
abaixo transcrito:
7.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
7.7.1. Certidão de Registro e quitação da LICITANTE junto ao Conselho ,$egional de
Engenharia e Agronomia - CREA da Região.
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7.7.2. Comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL da licitante de que
possui, na data prevista para apresentação da proposta, pelo menos 01 (um)
Profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de Segurança do
Trabalho com registro profissional junto ao CREA da região e Comprovante de
registro profissional junto ao Ministério da Economia;

7.7.3 Comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL da licitante de que
possui, na data prevista para apresentação da proposta, pelo menos 01 (um)
Profissional de Nível Superior, Engenheiro Eletricista devidamente reconhecido pelo
CREA, através de ART de cargo e função, e este ser detentor(es) de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico CAT, emitidas e ou anotadas pelo CREA-Bahia, comprovando a execução de
serviços de características similares e de complexidade operacional equivalente ou
superior aos considerados relevantes ao atendimento do objeto desta licitação. Itens
de Relevâncias:

•

Serviços Manutenção de sistema de iluminação pública, com

fornecimento de Materiais com no mínimo 1300 (mil e trezentos) pontos; Serviços
de elaboração de cadastro georreferenciado com no mínimo 1300 (mil e trezentos)
pontos:

•

Serviços de Instalação de Luminárias (vapor de sódio, vapor metálico ou

Led), com no mínimo 130 (cento e trinta) unidades.
7.7.4 A comprovação de que os Profissionais integram o quadro permanente da
empresa será feita com os seguintes documentos: Profissional registrado: Carteira
Profissional de Trabalho (C.T.P.S) ou Ato Constitutivo no caso de Dirigentes, ou;
Ficha de Registro de Empregado, ou; Guia de FGTS relativa ao mês anterior da
entrega das propostas; Profissional contratado: Contrato Social, Estatuto ou Ato
Constitutivo, no caso de sócio, ou; Contrato de Prestação de Serviços, com data de
assinatura anterior à da abertura dos envelopes da licitação, ou;

7.7.5 Observações: No caso de contrato de prestação de serviços ou termo de
compromisso - obrigatório o reconhecimento de firma das assinaturas
(CONTRATANTE E CONTRATADO), que poderá ser dispensada apenas nos termos
do art. 3 0 Inciso 1 da Lei ° 13.726, de 8 de Outubro de 2018; No caso de sócio - é
dispensável a apresentação do contrato; No caso de apresentação de Carteira de
Trabalho - original mais fotocópia ou fotocópia já autenticada das páginas onde
constem a foto, dados pessoais, registro da empresa contratante e remunerço
atualizada;
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No caso de apresentação de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar
a foto, dados pessoais, empresa contratante, remuneração, carimbo da empresa e
assinatura do responsável pelo RH (Recursos Humanos) ou Representante Legal da
empresa;
7.7.6 Apresentar Relação de Equipe Técnica proposta para execução dos serviços
assinada pela Licitante. A Equipe Técnica deve conter no mínimo: 01 (um)
Engenheiro Eletricista; 01 (um) Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de
Segurança do Trabalho e 02 (dois) eletricistas e 02 (dois) ajudantes.
7.7.7 Declaração de cada profissional autorizando a inclusão do seu nome na equipe
técnica, como responsável técnico, subscrita, devendo obrigatoriamente conter o
número do Edital ou objeto da licitação, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. OBS: Em
caso de sócio da empresa é facultado à apresentação da autorização.

7.7.8. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Dívida Ativa e Auto e Infração do
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos expedida no máximo 90 (noventa)
dias da abertura do certame."

4. DOS ERROS MATERIAIS E FORMAIS DO "RECURSO" E DOS
PEDIDOS

No presente caso, a Empresa VIA RETA ENGENHARIA EIRELI protocola
"CONTRARRAZÕES", quando deveria interpor "RECURSO ADMINISTRATIVO", conforme
disposto no Inciso 1, alínea "a", do artigo 109, da Lei Federal n°8.666/93 — Lei de Licitações
e Contratos, com as alterações promovidas pela Lei Federal n° 8.883194, que assim dispõe
sobre Recurso Administrativo e sobre as Contrarrazões:
"Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei
cabem:
- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;

7
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d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento;
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso 1 do art. 79 desta Lei;
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso
hierárquico;
III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário
Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do 40 do art. 57 desta Lei, no
prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
§ 12 A intimação dos atos referidos no inciso 1, alíneas "a", 'b", "c" e "e", deste
• artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita
mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas
"a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a
decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada
em ata.
§ 22 O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso 1 deste artigo terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões
de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais
recursos.
§ 32 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 42 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.
§ 52 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se
inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.
§ 69 Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de carta convite" os
prazos estabelecidos nos incisos 1 e II e no parágrafo 32 deste artigo serão de dois
dias úteis.

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
Parágrafo único. SÓ se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em
dia de expediente no Órgão ou na entidade."

Somente cabem "Contrarrazões" ao "Recurso Administrativo"fonforme se
pode ver no § 3 0 do referido artigo, acima transcrito.

'kíT.
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Não fosse isso, há um erro material substancial, que impede dar seguimento
ao julgamento das presentes "contrarrazões", dado o que consta no item "II": "A decisão
sob comento, não merece ser reformada (grifo e destaque nosso), em razão pelo qual a

VIA RETA ENGENHARIA EIRELI acostou as documentações de habilitação em total
concordância com as cláusulas Editalíssimas."
Por outro lado, a referida Empresa se identifica como "RECORRIDA", quando
na verdade deveria se identificar como "RECORRENTE", assim se manifestando no item

"O direito abarca a RECORRIDA/VIA RETA,

vez que, é cristalino o

cumprimento do instrumento convocatório do edital em epígrafe."

Por fim, um novo erro no item "1" dos pedidos:
"1 — Seja conhecido e provido o recurso administrativo ora apresentado, para
eximi-Ia, posto que é de seu interesse executar com fidelidade o Pacto que celebrou com a

Administração Pública;"

S. DO PARECER

Ø

As

"CONTRARRAZÕES"

em questão, foram encaminhadas a esta

Procuradoria Jurídica, para emissão do Parecer, em atendimento ao pedido da
"Recorrente", "com base no Inciso VII e Parágrafo Único do artigo 38 da Lei Federal n°
8.666193", a fim de que se proceda o julgamento "em consonância com o princípio do

instrumento convocatório", "para no mérito julgar HABILITADA A VIA RETA ENGENHARIA
EIRELI".

Novamente se verifica equívoco da Empresa VIA RETA ENGENHARIA
EIRELI, desde quando o dispositivo acima mencionado, não se enquacdra ao casp-em
questão, assim dispondo:
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"Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a
despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por
assessoria jurídica da Administração."

Por sua vez alega a Empresa em referência, que o julgamento das
documentações exigidas no item 7.7.3., ocorreu de forma equivocada, "em razão pela qual
que as documentações se encontram acostada aos autos, conforme [Is. "1001145"
"116/145"."

Não obstante os erros materiais e formais acima dispostos, a fim de riã rterstar
dúvidas quanto ao julgamento realizado pela Comissão Permanente de Licitação,
efetivamente não procedem as alegações da Empresa Licitante, desde quando NÃO
ATENDEU ao Instrumento Convocatório, na forma especificada no item 7.7.3" do Edital,
com os documentos juntados aos autos do Processo Administrativo n° 0112/2022, às fis.

o

1001145 e 1161145.

NÃO CONSTA DOS AUTOS O ART DE CARGO E FUNÇÃO do Engenheiro
Eletricista HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO, EMITIDA PELO CREA-BAHIA,
conforme exigido no item 7.7.3" do Edital.

È de se ratificar os termos do "Parecer de Engenharia" assinado pelo
Engenheiro Civil da Prefeitura e das "Contrarrazões" opostas pela empresa 4D Serviços
Técnicos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob n° 46.595.62110001-66, reconhecendo essa
Procuradoria Jurídica que a Empresa Via Reta Engenharia Ltda não atendeu ao quanto
previsto no item 7.7.3 do Edital da Licitação, pela análise dos documentos abfllxo
identificados.
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Às fis. 1001145, consta a 'Certidão de Acervo Técnico - CAT", registrada no
CREA-BA, sob n° 74578/2020, onde é certificado o seguinte:

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n °
1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO referente à(s)
Anota ção(õe.$) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):"

Está especificado que o referido profissional é Engenheiro Eletricista e
Prestou Serviços de Gestão da Iluminação Pública do Município de Candeias/BA.

Por outro lado, o documento de fls. 1161145, é a "ART — Anotação de
Responsabilidade Técnica", emitida pelo CREA-SE, onde se verifica que o Engenheiro
Eletricista, 1-lermenegildo Comes da Silva Neto é contratado pela Empresa Via Reta,
comércio, Serviços, Importação e Exportação, inscrita no CNPJ/MF sob ri 0
06.138.25410001-57.

Às FIs. 1271145, a Empresa Via Reta Engenharia Eireli, declara que o
profissional Hermenegildo Comes da Silva Neto, "será o Responsável Técnico que
acompanhará a execução do objeto da licitação, caso esta empresa logre vencera presente
licitação."

Às fis. 40-411145, consta a "Certidão de Registro e Quitação — Pessoa
Jurídica", emitida pelo CREIA-SE sob n° 45504812022, onde se verifica que o Engenheiro
em Eletrotécnica, Hermenegildo Comes da Silva Neto é um dos Responsáveis Técnicos da
Empresa Via Reta Engenharia Eireli.

Da mesma forma, às fis. 47-481145, consta a "Certidão de Registro e Quitação
— Pessoa Jurídica", emitida pelo CREA-BA sob n° 12651512022, onde se verifica que o
Engenheiro em Eletrotécnica, Hermenegildo Comes da Silva Neto é um doo Resp9nsáveis
Técnicos da Empresa Via Reta Engenharia Eireli.
11
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Do mesmo modo, às fis. 421145 consta a "Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física", emitida pelo CREA-SE sob n° 45426312022, do Engenheiro em
Eletrotécnica, Hermenegildo Comes da Silva Neto.
De forma idêntica, às fis. 501145 consta a "Certidão de Registro e Quitação —
Pessoa Física", emitida pelo CREA-BA sob n° 156433/2022, do Engenheiro em
Eletrotécnica, Hermenegildo Comes da Silva Neto.
Não obstante NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS, o ART DE CARGO E
FUNÇÃO do referido Profissional de Engenharia Elétrica.
.

Dessa forma, constata-se que a Empresa VIA RETA ENGENHARIA EIRELLI,
não atendeu ao quanto exigido no item 7.7.3, na comprovação da CAPACIDADE TÉCNICAPROFISSIONAL da licitante, bem como de que possui, na data prevista para apresentação
da proposta, pelo menos 01 (um) Profissional de Nível Superior, Engenheiro Eletricista
devidamente reconhecido pelo CREA, através de ART de cargo e função, e este ser
detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões)
de Acervo Técnico — CAT, emitidas e ou anotadas pelo CREA-Bahia.

Em sendo assim, verifica-se que o Edital está plenamente em consonância
com a legislação oriunda do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CONFEA, especificamente com a Resolução CONFEA n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
que assim dispõe:
"Art. 20 A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis
técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões
abrangidas pelo Sistema confea/crea.
Art. 30 Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de
serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema ConfealCrea fica sujeito ao
registro da ART no Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva
atividade.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vinculo
de profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado,
para o desempenho de cargo ou função técnica que envolva atividades para a -lüis
12
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sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
(. ..)

Art. 9 0 Quanto à tipificação, a ART pode ser classificada em:
- ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou prestação de serviços
inerentes às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;
II ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART múltipla, que especifica vários
contratos referentes à execução de obras ou à prestação de serviços em determinado
período; e
-

III ART de cargo ou função, relativa ao vínculo com pessoa jurídica para
desempenho de cargo ou função técnica. (grifos nosso)
-

1

Logo, como o Edital é a "Lei da Licitação", NÃO havendo o cumprimento do
quanto nele é exigido para a qualificação técnica, não se pode dar provimento ao presente
"Recurso Administrativo", protocolado sob o nome de "Contrarrazões".
6. CONCLUSÃO

Por tudo quanto exposto, com essas considerações, é esta Procuradoria pelo
IMPROVIMENTO DO "RECURSO ADMINISTRATIVO" da Empresa VIA RETA
ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.138.25410001-57, devendo ser
mantido o Resultado do Julgamento do Processo Licitatório na modalidade Tomada
de Preços n° 00212022, até aqui, na fase de Habilitação, feito pela Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Saubara-Bahia, que declarou a
"Recorrente" INABILITADA, nos termos da Ata constante dos presentes autos, a fim
de dar sequência ao presente Processo Licitatório.
É o parecer, salvo melhor juízo.
Saubara, Estado d= ode 2022
ermev
Reis Padilha
Procurador Jurídico Substituto
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, DO ESTADO DE BAHIA.
00 EM

Tomada de preços n° 002/2022
.0 )L

Objeto da modalidade licitatória: "Contratação de empresa de
engenharia para prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e
Preventiva com substituição de material, Cadastramento
Georreferenciado, Ampliação e Projetos de Melhoria da Rede de
Iluminação Pública(...)
.

A VIA RETA ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.138.254/0001-57, com sede na Avenida
Alexandre Alcino, n° 1.900, Bairro Santa Maria, CEP 49.044-093, Aracaju/SE,
e-mail: viareta@hotmail.com, neste ato representado pelo conduto dos
seus procuradores subscritos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Senhoria, conforme subscreve o art. 109, § 3 da Lei n°8.666/1993, a fim de
apresentar, tempestivamente:

CONTRARRAZÕES
O inconsistente julgamento dessa Ilustre Comissão Permanente de
LJJioção pelo presidente Sr. Wellington Araújo Pimenta do MUNICÍPIO DE
SAUBARA DO ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com
sede constitucional, à Rua Ananias Requião n° 07 - Centro, pelas razões
de fato e de direito a seguir articuladas:

I.SÍNTESE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

Atendendo à convocação dessa Instituição para o certame
Licitatório supramencionado, veio esta Recorrida participar com outras
IANN MACHADO DE OLIVEIRA
Virtual Rua: ,Av. Paulo VI, ri' 239- Irác,o Barbosa, Aracaju - SE, 49040-460
Aracaju - SE, CEP 49015-040 t791 99972-9445
..

.

-

.;

. i .........:.
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licitantes, pelo que apresentou documentos de habilitação e proposta
de preços almejando ser contratada.
Portanto, no Relatório de Julgamento da licitante VIA RETA
ENGENHARIA EIRELI, concerne-se as documentações de habilitação
acostados no processo em tela, inabilitado e convalidadas pelo
Presidente da Comissão de Licitação, em razão do pelo qual, atendeu o
item 7.7.3 "não juntou a ART DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO
ELETRICISTA E POR NÃO APRESENTAR, CREA-BA, afrontando de forma
equivocada os princípios que norteiam Administração Pública, em
especial o princípio da isonomia e do instrumento convocatório.

II-

DAS RAZÕES DA MANUTENCÃO DA VIA RETA ENGENHARIA EIRELI,
NO PROCESSO LICITATÓRIO.
A decisão sob comento, não merece ser reformada, em razão

pelo qual a VIA RETA ENGENHARIA EIRELI acostou as documentações de
habilitação em total concordância com as cláusulas Editalíssimas.

Pois bem.

O julgamento das documentações de habilitação da licitante
. VIA RETA ENGENHARIA EIRELI, aduz o descumprimento do item 7.7.3 de
forma equivocada, em razão pelo qual que as documentações se
encontram acostada aos autos, conforme fls n°100/145" 116/145".

Observe-se na íntegra as referidas documentações incluídas no
envelope de habilitação do processo administrativo em questão:

IANN MACHADO DE OLIVEIRA
Virtual Rua: Av. Paulo VI, n' 239- Inácio Barbosa, Aracaju - SE, 49040-460
Aracaju—SE, CEP 49015-040 S(79) 99972-9445
jotiveiracsdv@ail.com
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CREA-BA

Resoluçio No 1025 do 30 de Outubro de 2005
Resolução N° 215 de 29 de Junho de 1973

7457812020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade em andamento

1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos desta Conselho Regional do Engenharia e Agronomia da Bahia - Croa-BA, o Acordo
Técnico do profissional HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO referente
á(s) Anotação(Ões) de
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n °

Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Prorasienal- HERME94EOILDO GOMES 0* SILVA NETO
Regialm 46649*

Rr4P: 1602127719
T/Nto pmf/mloral: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELErROTECNICA, ENGENHEIRO ELÇTRICISTA ELETROTECNICA, ENGENHEIRO EM
SLETROTÉCN/CA

T'ç.O (Ir Arir DONA / SERVIÇO

Núloulo da AR I : BA2OI 96217920
nr INIC AL

RealsIrsas unE 151212019
Pa/IIc.p6990 160,00: INDIVIDUAL

Emp:onacortro:auo. VIA RETA ENGENHARIA e/RELI

Gool/ata/le MUN/CIPIO DE CANDEIAS
E000reço do Comi/aV/lte AVENIDA DOS TRES PODERES

CPFJCNPJ 1393033610001-23
N' 5/rã
Bairro' 00100 NEGRO

C,dadr CANOS/AS
DF : DA
CEP. 43805199
COeI/aio: 21112010
CeIsbr50o em; 15/11120,9
Vno. do oco-lIra/o 11$ 2 115.519.02
T/po de COrIIIoIantee: 'soada duna/co de Direito Público
Ação nutitucional: NENHUMA - NAO OPIO24rE
Endereço da oEra/oorn/ço: OUTROS DIVERSAS RUAS AVENIDAS, PRAÇAS DE CANDEIAS
rã°: S/N

S

Compionlenio

Bairro: DIVERSOS

O,Oadn CANDEIAS
Da Ia ao /11/CIO. 12/110010

UF; 8*

CEP: 43805190

O liaça o ah/mdadeei,/ raso.-Ir

11/dIli/lado; SEM DEFINIÇÃO
Prop/ieIãrio: MUN/CIPiO DE CANDEIAS

cPF/CNp/ã: 13.830.33610001.23

AI:nidade TeCl/co: 12- Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA> 6015- ILUMINACAO
165 Enecuçao de Xl OIIUIEII çao 11950.00 PONTOS.
Oboerrações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICADO IAUNICIPIO DE CM4DEIAS/BA.

NEO/oro da ARr 0A20200401627
Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Regisicoda em. 0911112020
rir//lo ri uregmIro COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO
Par/;rqouçdbo lórlilol; INDIVIDUAL
L/-lI/'esaConI,aia/a - VIA RETA ENGENHARIA EIREL/
Cc/'naidVc'. MUNICIPIO DE CANDEIAS
r..ie,eço do Lor/IlJIa// 10. AVEN/DA DOS TIRES POIIERES

CPF/CNPJ. 13.830.336/0001-23
N°: 51/9
Bairro OURO NEGRO

O/I/1plO/leIIIo

U:dauo. CANDEIAS
Co.,:ralo 21112019

UP: BA

CEP. 43805190

CelobraIdo em: 12/11/2019

Valo, ao Olilrelo: R$ 3.115.1999.03
Açou /080iaÇ,arai. NENHUMAS NÃO OPTANTE

Tipo de 000Irolaniou Posoma .1/indica da Diro/lo Pão/loa

[IidereW da oilre/oolv/ço- OUTROS DIVERSAS RI.IAS, AVENIDAS, PRAÇAS DE CANDEIAS
N - S/N
Cor;p; omorlo.
Bairro DIVERSOS
O/doar CANDE/AS
DF : SÃ
coE: 43805190
Dolo Se inicio. 1211112020

SiIuaçao: n/o/dada em andamento

E //la1Id900: SEM UEFINIÇAD
P/011r,eIAr,o MUNICIPIO DE CANDEIAS

CPF/CNPi: 13.630.33610001.23

AI/o/doSe 16/no-À 12 -Exeouçao ELE IRICA , ELETRICIDADE GÁS 1-OUTROS> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 11315- ILUMINACAO
105- E800/1Ç30 do LlanhiIoIIçao 119519.00 PONTOS:
Observações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CANOEIAS/aA.
Aditivo; P nirroim adO/no de Prazo

ES -rIr/o Se AI3T. 892021 9660384

fiTo rio ART OBRA / SERVIÇO
RegIstrada em - 15/1112021
/0/nlaae /o/J,ai'o; COMPLEMENTAR
Perl,opaçAo taco-co: INOIVIDUAL
EI /p//SI LoS//alaGo: VIA RETA ENGENHARIA EIREL/

Conselho Regional do Engenharia e Agrononnia da Rabio
11.1../eo,/Te1a.1ao eroiao-Oln/nu/,a.SA
ro.55:71 ',Josollmc Eoe - iiOl/1/SI53.oeooE..r,al;coueboaaeaora10

CREA-BA
Impi0150

EI,

10/012022. ão 09140.

IANN MACHADO DE OLIVEIRA

Ruo: Av. Doo/o VI, n°239- Inócio Garboso, Aracaju - SE. 49040-460
- SE, CEP 49015-040 1111(79) 99972.9445 Q aInnnlolivei000dvTSqmohi.c0n1

Virtual
A/aCaju
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Conforme

documentação incluída no

O

envelope de habilitação no ato da abertura da
sessão pública da documentação de ART DE CARGO
E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ELETRICISTA CAT N°
74578/2020, comprava-se o cumprimento integral das

cláusulas editalíssimas do instrumento convocatório

E por fim, segue na íntegra anotação no CREA-BA do atestado
de capacidade técnica do engenheiro eletricista, incluso nos autos fls n°
116/145:
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Isto posto, Administração Municipal, não obedeceu de forma
equivocado às diretrizes subscritas do legislação vigente, bem como o
instrumento convocatório, paro que permitam convalidar o ato
administrativo, em razão dos descumprimentos aparente dos princípios
da Legalidade, da Vinculação ao Edital, da Impessoalidade,
Moralidade, e Probidade Administrativa.

Assim sendo, as documentações de habilitação constantes no
envelope de documentação da VIA RETA ENGENHARIA EIRELI atendeu
na íntegra o instrumento convocatório, conforme prescreve o item 7.7.3
do Edital em epígrafe.

III-

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

O direito abarca a RECORRIDA! VIA RETA, vez que, é cristalino o
«

cumprimento do instrumento convocatório do edital em epígrafe.

Cumprindo o instrumento convocatório (Edital) é a lei interna da
licitação e, como tal, vincula aos seus termos, tanto os proponentes
(Licitantes), como a própria Administração Pública.

Neste sentido, a Lei n° 8.666,11993, em seu art. 3 0, traz consigo os
princípios basilares que deverão ser observados, durante a realização dos
certames licitatórios. Vejamos

"Art. 3 A licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposto mais vantajosa para a administração
e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
IANN MACHADO DE OLIVEIRA
R Virtual Ruo Av. OuIO VI, n' '239- Inócio Barbosa, Arocoju - SE, 49040-460
A'uccju- SE, CEP 49015-040 Vl/9) 99972-9445 Q

,\

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZLCRDAZRUNCNZHFMUM5OE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

5

Segunda-feira
17 de Outubro de 2022
20 - Ano XIV - Nº 3345

Saubara

1 VI

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
co rrel atos.

Estas são as regras, a norma, a Lei inferno da certame, que a
Administração Pública, por meio do Presidente da Comissão Permanente
de licitação, convalida-se seus atos administrativos.

Ao descumprir esta regra do Edital é afrontar o art. 41, da Lei n°
, 8.666/93, pois a Administração estaria descumprindo as regras e
condições do seu próprio Edital, ao qual se acha estritamente vinculado.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União -TCU in 'Licitações
e Contratos, Orientações e Jurisprudência do ICU", 4. ed. rev., atual. e
ampl,, 2010, assim dispõe acerca do princípio da vincuiação ao
instrumento convocatório. Vejamos:

O princípio da vinculação ao instrumento
convocatória abriga a Administração e o licitante a
observarem as normas e condições estabelecidas no ata

ID

convocatório. Nada poderá ser criada, feito ou exigido
sem que haja previsão na instrumento de convocação. De
igual modo, a Administração não poderá deixar de exigir
ou cumprir a que o Edital prevê.

Em seus precedentes, o TCU, por reiteradas vezes, consolidou o
seu entendimento sabre o tema. Vejamos:

"Zele para que não sejam adotados
procedimentos que contrariem, direta ou indiretamente, o
IANN MACHADO DE OLIVEIRA
Virtual Ruo: Av, Paulo VI, n" 239 - Inócio Barbosa, Aracaju - SE. 49040460
Aracaju - SE, CEP 49013.040 2(79) 999/2-9445 Q onnnsp!Jy)ronctjgnoII.com
»..
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princípio básico da vinculação ao instrumento
convocatório, de acordo com os arts. 3 0 e 41 da Lei n°
8.666/1 993.(Acórdão 2387/2007 Plenário)"

Diante de todo exposto, restando evidente o cumprimento ao
instrumento convocatório da VIA RETA ENGENHARIA EIRELI, o que se
demonstra o equívoco do julgamento por parte deste Município.

E por fim, conclui-se o equívoco do julgamento das
documentações de habilitação desprovida de fundamentação legal,
afrontando o princípio do instrumento convocatório o ato administrativo
do processo ícitatório, comprometendo a atuação, ferindo a legalidade
do julgamento, podendo ocorrer em responsabilidade administrativa ao
manter a julgamento em tela, consagrada no art. 41 da Lei n. ° 8.666/93,
que assim dispõe:

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas
e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada."

Conforme as regras preexistentes, a licitante VIA RETA
ENGENHARIA EIRELI apresentou as documentações de habilitação em
harmonia com o Princípio da lsonomia entre os licitantes e o Princípio da
Vinculação ao Instrumento Convocatório consagrado no art. 41 da Lei
n.° 8.666/93.

IV- DOS PEDIDOS
Ex positis, a Recorrente requer:
Seja conhecido e provido o recurso administrativo ora
apresentado, para eximi-la, posto que é de seu interesse executar com
fidelidade o Pacto que celebrou com a Administração Pública;
IANN MACHADO DE OLIVEIRA
Virtual Ruo Av, Paulo VI. 1' 239- lnãcio Barbosa. Aracaju - SE. 49040-460
Aracaju- SE, CEP 49015-040 t(/9) 99972-9445 Q iannrnoliveiraadv5-g,nuiI.c0m
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Seja Submetido os autos em tela para Assessoria Jurídica,

II-

nos termos do INCISO VII E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 38 DA LEI N°
8.666/93;

Em razão da fundamentação apresentada na presente

III-

peça, dando-lhe provimento, para no mérito julgar HABILITADA A VIA
RETA ENGENHARIA FIRELI, em consonância com o princípio do
instrumento convocatório, consagrado no art. 41 da Lei n. ° 8.666/93,
"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada,"

o

Dos Requerimentos:

O não acolhimento dos pedidos formulados e fundamentados
em harmonia com os princípios que norteiam o processo administrativo,
que mostram-se abusivas e Ilegais, podendo ocasionar prejuízo ao Erário
Público, ensejará a imediata Representação ao Tribunal de Contas
Municipal, bem como, ao Ministério Público Estadual e com a
consequente impetração do Mandado de Segurança, em desfavor do Sr.
Wellington Araújo Pimenta e da equipe técnica do MUNICÍPIO DE
SAUBARA DO ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com
sede constitucional, à Rua Ananias Requiâo n° 07 - Centro do Estado da

-

Bahia.

1

Nestes termos,
Pede deferimento.
SAUBARA-BA 21 de setembro de 2022.
c'Ann- NacLzc4 c/
lann Machado de Oliveira

1

Advogado OAB/SE 10.509

IANN MACHADO DE OLIVEIRA
Virtual Rua: Au. Paulo VI. a' 239- bócio Barbosa, Aracaju - SE. 49040-460
Aracaju - SE, CEP 49013-040 1t7?) 99972-9445 Já annmoliveiraadv@flrnaII.con1
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N°1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N°218 de 29 de Junho de 1913

CREA-BA

CAT

COM REGISTRO DE ATESTADO

7457812020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da BahIa

Atividade em andamento

1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no
Técnico do profissional

HERMENEGILDO GOMES

DA SILVA

NETO

referente

à(s) Anotação(ões) de

Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: HERMENEGILDO GOMES DA SILVA NETO
Registro: 466413A
RNP: 1602127719
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA, ENGENHEIRO ELTRICISTA . ELETROTÉCNICA, ENGENHEIRO EM
ELETROTÉCNICA

Número da ART: BA20190217e20
Tipo de ART: OBRA/SERVIÇO
RegIstrada em: 1611212019
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI
Contratante: MUNICÍPIO DE CANDEIAS
cPFICNPJ: 13.83033610001-23
Endereço do contratante: AVENIDA DOS TRÊS PODERES
N°: S/N
Bairro: OURO NEGRO
Complemento:
UF: DA
CEP: 43805190
Cidade: CANDEIAS
Contrato: 21112019
Celebrado em: 1211112019
Valor do contrato: R$ 3.115899,03
Tipo de contretantee: Pessoa Juridica de Direito Põbilco
Ação institucional: NENHUMA. NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS DE CANDEIAS
N°: S/N
Bairro: DIVERSOS
Complemento:
UF: DA
CEP: 43805190
Cidade: CANDEIAS
Data deinicio: 1211112019
Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE CANDEIAS
CPF/CNPJ: 13.830.33610001-23
Atividade Técnica: 12- Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315- ILUMINACAO
165- Execução de Manutenção 11950.00 PONTOS;
- Observações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CANDEIAS/SÃ.

Número da ART: BA20200401627
Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Registrada em: 0911112020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO
Participação técnIca: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI
Contratante: MUNICIPIO DE CANDEIAS
Endereço do contratante: AVENIDA DOS TRÉS PODERES
Complemento:

CPFICNPJ: 13.830.33610001-23
N°: S/N
Bairro: OURO NEGRO
UF: DA
CEP: 43805190

Cidade: CANDEIAS
Contrato: 21112019
Celebrado em: 12111/2019
Valor do contrato: R$ 3.115.899,03
Tipo de contratantes: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA- NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS DE CANDEIAS
N°: S/N
Bairro: DIVERSOS
Complemento:
UF:
DA
Cidade: CANDEIAS
CEP: 43805100
Data de Inicio: 1211112020
Situaçso: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE CANDEIAS
CPF/CNPJ: 13.830.33610001-23

Atividade Técnica: 12- Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO
165- Execução de Manutenção 11950.00 PONTOS;
- Observações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CANDEIAS/DA.
Aditivo: Primeiro aditivo de Prazo

Número da ART: BA20210660384
Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Registrada em: 16/1112021
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VIA RETA ENGENHARIA EIRELI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da BahIa
Rua Pror. AJoo da Carvalho Fatia, 402, Engenho Velho de Srolaa -Salvedor-BA
Tai: + 55 (71)3453-899O Fax: + 55 (71) 3453.8989 E-mail: aao'eaba.orgbr

CREA-BA
Impresso em: 16/03/2022.5+09:40.
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de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No

3.0.1
NAL
2-NOME DO PROFISSIONAL
EM ELETROTEOCCA HERICICCILOO COMES DA SILVA METO

CARTEIRA CREA ORIGEM

Is -SÃIRÕ

- ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA
RUA ARMAPWO SARROS eia ELAMBOYANT BLOCO 4 AP. 1103
i8-CEP
9-FONE
9045080

6- CIDADE (7- LIF

LUZIA

.

ARACAJU

li- EMPRESA CONTRATADA

-

I12 - REGISTRO NOcçtA
14- BAIRRO

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

1.5-CIDADE

maoomm
a
L.
'iS - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO

n* RETA, caHéRaO,

16-UF 17-CEP

20- CPF/CNP3
0st 1
C4000157
--

UF

ffRO

25- CEP

26- FONE
9S3559

49019410

DADOS DA OBRA
27- NOME DO PROPRIETARIO DA OBRA /SERVIÇO

/ SERVIÇO

28 cPr 'CNPJ
08*254I0o157

VIA RETA, COMéIRCIO, SERVI^ IMPORTAO E EXPORTA ØO
31 - BAIRRO
CENTRO

130- ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO
AV- GONÇALO ROLLEN$ERG M. 1298

CO

22- BAIRRO

24
SE

t2iado: Tabela

18-FONE

a n

RVIçtS, Z*WORTAÇZO E E(PORTAçO LIDA

23 - CIDADE
ARACAJU

36PARTICIPAÇÃO
1- Iflvlduai

•

CONTRATA UM

21 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
&V. GONçALO ROLLEMBERG ti. 1298

135 - TIPO DE ART

Sff

-

10-E-MAIL
ib.a_._llS.C_QimiLcont

37

29 FONE
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32- CIDADE
ARAC*3U

- VINCULADA A ARY

34-

490104i0
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)O000OOOOOOcX3O000OOO(

ctASEIF!CAÇAODAART
ATMDÃOE TÉCNICA

138
39

NÍVEL

0-CARGO E FUNÇÃO
0000OO1OOOOCO0C(

4Q k00000000000000000000c

i_oo

DRIÇO 00 IRA&'LIIO

QumnDAJÊ

000O0-1 clAncacAo

000000000000c

OQCOOO(

)000000000O

0OOOC®000000000000(

,00c000c

0000000c000c

l,000000000000c000000000c

10000c000c

)0cooa

)0O0000OCQQ0O0WO0OC

oo0000000

»o00000000000000D00=

0ocx

[)0000 000 00000000 oc0000o000ooco0000oocx0000ooc

o=0o
43

UNIDPOE

10,00 7-~-~

00000000000000000

=

Mo~
j00000c0000000000000coocoo00000000000c000000000000

coQ000

,0oo0c000

00000c

44- RESUMO DO CO MIRA 10
Desempenho de cargo e função técnica

45-Valor
Obiajni

45.1-PERI000 DA OBRA
li Até 1/
DBCIaID

Local e Data

(Aracaju, fldoFverskd

2014

46-ENtIDADE DE CLASSE

SENGE

- SINO. DOS ENGENHEIROS DE SE

mo verdadeiras as informações
acima
h

UJ

L1_

HERJ4ENEGILDO GOtS DA SILVA
CPP - 16029160478

tino

{4
HONORÁRIOS

3.50000

48-TAXA
_

R$ 63,64

Declaro como verdadeiras as informações
acima

_
7/
/

Este Documento anota perante o CREA -SE, para o$ efeitos legais, o contrato escrito
6.496/77)

ASSINA1URA DO CONTRATANTE

ou verbal realizado entra as partes (Lei Federal

Obaivações
i(l)Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas
)Lotéricas.
(2)
para fins de fiscalizaflo.
(3)Este documento somente terá validade mediante apresentaflo
do comprovante de pagamento.

($)A goaida da via ndnada data ART é de msponsabilldade do
p.vflselonal e do cemtntai*e, com o objetivo dtduaune.tar o
VÍAagOW*ÇUtIS

-

(6)ART é um importante Instrumento de valorização profissional e
fiscalização do exercício Ilegal.
(7)Ao en.nras ativigbj.s e/ata cwÊrato, luroimara Baixa

L'6/ itD
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VIARETA
LUZ E ELETRICIDADE

PROCURAÇÃO

VIA RETA ENGENHARIA EIRELI, devidamente cadastrada no CNPJ sob no

06.138.25410001-57, sediada na Av. Alexandre Alcino n° 1900 - Bairro: Santa Maria Loteamento Marivan Quadra Anexo 06 Lote 21 - Cep: 49044-093 - Aracaju/SE, neste
ato representado pela Sr' Geliane Barreto da Silva, brasileira, solteira, Engenheira Civil
Inscrita no CREA 2713521033, residente e domiciliada na Rodovia Ayrton Senna, S/N,
Condomínio Vila das Águas, AP 01 — Bairro: Pov. Ribuleirinha — Cep: 49200-000,
Estância/SE, portador do RO n° 32646780 Ssp/SE, inscrito no CPF/MF sob n°
041.237.395-55, por este Instrumento de Procuração, nomeia e constitui seu bastante
procurador o Sr. lann Machado de Oliveira, brasileiro, solteiro, Advogado OAB 10509,
portador da cédula de identidade n° 3.172.097-8 - SSPISE, inscrito no CPF sob n°
022.297.235-10, residente e domiciliado a Rua Arquibaldo Mendonça n°403 1 Conjunto
Índio Palentin — CEP: 49050-650 - Aracaju/SE e lhe confere poderes específicos para
manifestar-se verbalmente, assinar atas, renunciar e interpor recursos, formular
propostas, oferecer lances de preços, assinar, entregar e retirar documentos, assinar
5c.

instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em
nome da outorgante e tudo mais que for licito e necessário para o fiel e cabal

o

O 05

di

cumprimento do presente mandato, pelo que darei por bom, firme e valioso.

2.

Aracaju, 03 de agosto de 2022.
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jILATIANE MARIA GRAÇA SANTOS

Aracaju/SE
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Aracaju. 26 de agosto de 2022. Dou fé.

-

-

Ç)

o

c
1

=

Corl

-

o_

--

ei

o,

c

o

ksj

+
—

z

Z$l
ffcnn

aw
!

—

41
VIA RETA ENGENHARIA EIRELI
Cnpj: 06.138.25410001-57 - lnsc. Estadual: 27.109.450-8
Av. Alexandre Alcjno no 1900 — Bairro: Santa Maria - Loteamento Madvan Quadra Mexo 06 Lote 21
Cep: 49044-093 - Aracaju/SE - Fone/Fax: (79) 4141-6677 - e-mail; viareta@hotmail.com
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1 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
VIA RETA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 06.138.254/0001-57
NIRE: 28600087461
GELIANE BARRETO DA SILVA, brasileira, Natural de Itabi (SE), nascida em
03/01/1989, solteira, Engenheira Civil inscrição no CREA n°2713521033, portadora do
CPF: no 041.237.395-55 e RG: N° 3.264.678-0 SSP/SE, residente e domiciliada na
Rodovia Ayrton Senna, S/N, Condomínio Vila das Águas, Apt 01, Bairro Pov
Ribuleirinha, Estância/SE. CEP: 49.200-000 Titular administradora da empresa VIA

RETA ENGENHARIA EIRELI com sede na Av. Alexandre Alcino n° 1900, Bairro
Santa Maria, Loteamento Marivan Quadra Mexo 06 Lote 21 Aracaju - Se CEP: 49.044-

1

093, registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe, sob. o NIRE N° 28600087461
inscrita no CNPJ sob. no 06.138.254/0001-57 resolve efetuar as seguintes alterações:
1- ALTERAÇÃO:
. Excluir as seguintes atividades:
4923-0/02- Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista
7711-0100- Locação de automóveis sem condutor
7732-2/02- Aluguel de andaimes
8130-3/00- Atividades paisagísticas

1

8211-3/00- Serviços combinados de escritório
8220-2/00- Atividades de teleatendimento
8299-7/99- Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
A seguir consolida-se o contrato social:
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
VIA RETA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 06.138.25410001-57
NIRE: 28600087461
CLÁUSULA PRIMEIRA-NOME EMPRESARIAL:
A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, gira sob o nome empresarial
de VIA RETA ENGENHARIA EIRELI e nome fantasia VIA RETA LUZ inscrita no
CNPJ sob. n° 06.138.254/0001-57 com sub-rogação de todos os direitos e obrigações
pertinentes.
CLÁUSULA 2- SEDE E FORO:
A empresa tem foro e sede na Av. Alexandre Alcino n° 1900, Bairro Santa Maria,
Loteamento Marivan Quadra Anexo 06 Lote 21 Aracaju - Se CEP: 49.044-093
CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL E INTEGRALIZAÇÃO
O capital social é de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais), totalmente
integralizadas em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE E TERMINO
SOCIAL
A sociedade iniciou suas atividades em 15 de janeiro de 2004 e seu prazo de duração é
indeterminado. O exercício social findo em 31 de dezembro de cada ano.
Parágrafo Único: O exercício social não poderá ter duração inferior a um ano e deverá
se iniciar no 1° dia de cada ano, encerrando-se no último dia do ano.
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CLÁUSULA QUINTA - OBJETO SOCIAL
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas,
portos e aeroportos. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Preparação de
canteiro e limpeza de terreno, Obras de urbanização , ruas, praças e calçadas, Construção de
instalações esportivas e recreativas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
Demolição de edifícios e outras estruturas, Comércio varejista de ferragens ferramentas, Comércio
varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de materiais de
construção, Comércio varejista de outros produtos, Manutenção e reparação de geradores,
transformadores e motores elétricos, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Construção
de edificios, Serviços de engenharia, Instalação e manutenção elétrica, Serviços de cartografia,
topografia e geodesia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Comércio
atacadista de outras máquinas e equipamentos, partes e peças.

o

Parágrafo Primeiro - A empresa exercerá a atividade assim descrita como comércio.
CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME COMERCIAL
A administração da sociedade caberá à empresária Geliane Barreto da Silva, já
qualificada acima, com poderes e atribuições de gerenciar a empresa, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SETIMA— RETIRDA DE "PRÓ - LABORE"
A sócia a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício a título de "PróLabore", respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA OITAVA - LUCROS E/OU PREJUIZOS
Ao término de cada exercício social, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do
balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, na proporção de suas quotas, os
lucros ou perdas apuradas.
Parágrafo Único - A empresa poderá proceder à apuração contábil mensal de lucro.
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CLÁUSULA NONA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o titular delibera-se sobre as
contas, e designará administrador (es) quando for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS
A empresa poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no País ou
fora dele, por ato de sua Administração ou por deliberação do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Declara o signatário do presente ato que não
possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISSOLUÇÃO DA EMPRESA
Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os homens,
• sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste remanescente
(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

O administrador declara, sob pena da lei, de que não está impedido de exercer a
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
E por estar assim tcrjusto e contratado na presença das testemunhas abaixo:
ARACAJU/SE, 16 de março de 2022

Getiane Barreto da Silva

Titular Administradora
CPF:041.237.395-55
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ASSINATURA ELETRÕNICA
Certificamos que o ato da empresa VIA RETA ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

-

Nome

CPF/CNPJ
04123739555

GELIANE BARRETO DA SILVA

42666830578

ANTONIO ALVES DA INVENCAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/0312022 16:20 SOB N' 20220096830.
PROTOCOLO: 220096830 DE 2110312022.
DA SEDE: 06138254000157.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203528391.
NIRE: 28600087461. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16103/2022.
VIA RETA ENGENHARIA ETRELI

aps

JUCESE
pJ'e!ACO*4IKI&O0
uSADO U

ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
ww.agilLza.ee.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 8 comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
informando seus respectivos códigos de verificação.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
PESSOA

joÃo

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484
http:/twww.azevedobastos.noLbr
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
tet

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO IDE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer timias da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

I

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paralba, foi
instituído pela da Lei N°10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VIA RETA COMERCIO, SERVICOS,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo
da empresa VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela Idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.
Nesse sentido, declaro que a VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8', §1*, do
Decreto n' 10.27812020, que regulamentou o artigo 3', inciso X, da Lei Federal n° 13.87412019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.68212012, a
responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.
De acordo com o disposto no artigo 20-A, §7' da Lei Federal n ° 12.68212012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2310812021 14:22:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10 0 e seus §§ 1 0 e 2° da MP 220012001, como também, o documento eletrónico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesso o site
httpsj/autdigitaLazevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital
Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
'Código de Autenticação Digital: 89182308211451931026-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n ° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n ° 13.10512015, Lei Estadual n°
8.72112008, Lei Estadual n°10.132/2013, Provimento CGJ N ° 003/2014 e Provimento CNJ N ° 100/2020.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf93806cf183467b2459a7308ft5703c111 9d48131b303cc95a401 bbll 88772353094a49b54acd49c31f9379bb2afafd37bb.
469043f774854835c4d72798291 e9f
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PROCURADORIA JURÍDICA
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SAUBARA

PARECER JURÍDICO SOBRE O RECURSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO PELA
EMPRESA LICITANTE ENGEN — ENGENHARIA ELÉTRICA TELECOMUNICAÇÃO E
AUTOMACÃO LTDA, NOS AUTOS DA TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022.

1. DOS FATOS

Trata-se de Recurso Administrativo da ENGEN — ENGENHARIA ELÉTRICA
TELECOMUNICAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob no
10.869.22410001-98, encaminhado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação
— COPEL, da Prefeitura Municipal de Saubara/BA, para emissão do competente Parecer
Jurídico.

Em 15 de junho de 2022, foi publicado o Aviso de Licitação correspondente
à TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022, para Contratação de Empresa Especializada em
Serviços de Engenharia para Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e
Preventiva com substituição de Material, Cadastramento Georreferenciado,
Ampliação e Projetos de Melhoria da Rede de Iluminação Pública, deste Município de
Saubara-BA, nos termos do Edital, objeto do Processo Administrativo n° 011212022,
sendo estabelecido a data de 01 de julho de 2022, às 10:00 horas, para a realização da
Sessão Pública da Licitação.

As Empresas Licitantes deverão verificar as exigências contidas no "TERMO
DE REFERÊNCIA" constante dos autos, no que diz respeito aos documentos necessários
à comprovação da "QUALIFICAÇÃO TÉCNICA", os quais serão exigidos no Edital da
Licitação.
De acordo com a "ATA DA 2 a SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N°
00212022", ocorrida no dia 20 de setembro de 2022, foram abertos os envelopes de
habilitação de 03 (três) Empresas participantes pelo Presidente da Comissão, tendo
solicitado que os presentes analisassem a documentação dos partic antes, perguntando
em seguida, se havia algum questionamento a ser registrado. —

1
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Foram feitos os seguintes questionamentos, pela Empresa 4D SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA - ME:
"A empresa VIA RETA ENGENHARIA E/RELI Não atendeu o item 7.7.3, ao
não juntar a ART de Cargo e Função do Engenheiro eletricista e por não
apresentar anotação no CREA-BA, do atestado de capacidade Técnica do
Engenheiro eletricista."

"A empresa ENGEN — ENG. ELÉTRICA, TELECOMUN ICAÇÃO E

AUTOMAÇÃO LTDA, Não atendeu o item 7.7.2 ao não apresentar a certidão
• de registro de quitação do técnico de segurança do trabalho junto ao CREA,
Bem como não atendeu o item 19.10.2, ao não apresentar na declaração de
renúncia de visita técnica assinada pelo responsável técnico o engenheiro
eletricista o SR. Ivan Chaves de França".

O Presidente da Comissão encerrou a Sessão, informando que irá
encaminhar a documentação para a equipe técnica da Prefeitura para análise e posterior
publicação do resultado, quando transcorrerá o prazo recursal.

Conforme se vê no "PARECER DE ENGENHARIA" assinado pelo Engenheiro
Civil da Prefeitura, Doutor Luiz Alfredo Leite Filho, foram INABILITADAS as Empresas
ENGEN — ENG. ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA, inscrita no
CNPJIMF sob n° 20.087.205/0001-63, por não ter atendido ao disposto nos itens 7.7.2 e
19.10.2 do Edital e VIA RETA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n°
06.138.254/0001-57, por não ter atendido ao disposto no item 7.7.3 do Edital, tendo sido
considerada HABILITADA a empresa 4D SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ/MF sob n°46.595.621/0001-66.

2. DO RECURSO ADMINISTRATIVO

No dia 27 de setembro de 2022, a Empresa ENGEN — ENG. ELÉTRICA,
TELECOMUNICAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob no
20.087.20510001-63, representada pelo seu Procurador devidamente habilitadg

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZLCRDAZRUNCNZHFMUM5OE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

oSey6or

Segunda-feira
17 de Outubro de 2022
37 - Ano XIV - Nº 3345

Saubara

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SAUBARA
PROCURADORIA JURÍDICA

Prefeitura Munidpal d'

_

SAUBARA
Sova,,,, da ovavaptu. O,W%OMO,at,t,

ausedu.

Cláudio Borges Medrado, Técnico em Eletrotécnica, inscrito no CPF/MF sob n°
633.837.805-20, protocolou Recurso Administrativo à TOMADA DE PREÇOS N° 00212022,
em face da sua INABILITAÇÃO, conforme publicação da decisão da Comissão
Permanente de Licitação, no Diário Oficial do Município, de 20 de setembro de 2022.

O inconformismo da Empresa "Recorrente" se refere ao julgamento da
documentação de habilitação, no que diz respeito à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, prevista
no item 7.7.2 do Edital da Licitação, que trata da comprovação da "CAPACIDADE
TÉCNICA-PROFISSIONAL" do Licitante, bem como ao disposto no sub-item 19.10.2, que
trata da visita técnica.

Ao final, requer seja dado provimento ao "Recurso" e a mesma declarada
habilitada em juízo de retratação.

O Inciso 1, alínea "a", do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666193 — Lei de
Licitações e Contratos, com as alterações promovidas pela Lei Federal n° 8.883194, assim
dispõe sobre Recurso Administrativo:

"Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei
cabem:
- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:

Ia

a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento;
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso 1 do art. 79 desta Lei;
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba repcffà
hierárquico;

'1
-4
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III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário
Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do 40 do art. 87 desta Lei, no
prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
§ 19 A intimação dos atos referidos no inciso 1, alíneas "a", "b", "c' e "e", deste
artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita
mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas
"a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a
decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada
em ata.
§ 29 O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso 1 deste artigo terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões
de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais
recursos.
,

§ 32 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 42 O recurso será dirigido á 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.
§ 52 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se
inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.
§ 62 Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de "carta convite" os
prazos estabelecidos nos incisos 1 e II e no parágrafo 32 deste artigo serão de dois
dias úteis.
Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em
dia de expediente no órgão ou na entidade."

3, DO DIREITO

Inicialmente, cabe esclarecer que a Comissão Permanente de Licitação COPEL, deve realizar seus atos, estritamente dentro da Lei e especificamente ao disposto
nos Editais, que é a Lei no Processo Licitatório, conforme previsto no artigo 41 e o
julgamento das propostas deverá ocorrer conforme disposto no artigo 44 da Lei de
Licitações e Contratos em vigor:
"Art. 41. A Administração não pode descumprir a,Øi&rmas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada.
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Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os
critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
§ 19 É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto,

subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da
igualdade entre os licitantes.'

Nesse sentido, somente deve ser exigido, tanto no Edital, como pelos
Membros da referida Comissão, o que for permitido pela Lei Federal n° 8.666193 — Lei de
Licitações e Contratos, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n° 8.883194, e no
caso específico da Tomada de Preços sob análise, o julgamento das Propostas dos
Licitantes, no que diz respeito à documentação relativa à qualificação técnica, na fase de
habilitação, deve se limitar ao disposto no Edital, em consonância com o artigo 30, seus
incisos e parágrafos, da referida Lei, abaixo transcritos:
"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
- registro ou inscrição na entidade profissional competente;
li - 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 cia licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

•

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e,
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
§ 12 A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" 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 as exigências a:
— 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
relevância e valor significativo do objeto da licitaçãp(vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos; JII - (Vetado)
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a) (Vetado).
b) (Vetado).
§ 29 As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no
parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.
§ 32

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.
§ 49 Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando
for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
§ 52 É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras
não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
§ 62 As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
§ 7 0 (Vetado).
- (Vetado).
II - (Vetado).
§ 89 No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade
técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja
avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos
preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.

W

§ 92 Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta
especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto
a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços
públicos essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da
capacitação técnico-operacional de que trata o inciso 1 do § 1 0 deste artigo deverão
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração.
§ 11. (Vetado).
§ 12. (Vetado)."
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Dessa forma, a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos Licitantes deverá ocorrer tãosomente, conforme previsto no item "7.7" do Edital da Tomada de Preços no 00212022,
abaixo transcrito:
"7.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
7.7.1. Certidão de Registro e quitação da LICITANTE junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA da Região.
7.7.2. Comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL da licitante de que
possui, na data prevista para apresentação da proposta, pelo menos 01 (um)
Profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de Segurança do
Trabalho com registro profissional junto ao CREA da região e Comprovante de
registro profissional junto ao Ministério da Economia;
7.7.3 Comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL da licitante de que
possui, na data prevista para apresentação da proposta, pelo menos 01 (um)
Profissional de Nível Superior, Engenheiro Eletricista devidamente reconhecido pelo
CREA, através de ART de cargo e função, e este ser detentor(es) de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidâo(ôes) de Acervo Técnico —
CAT, emitidas e ou anotadas pelo CREA-Bahia, comprovando a execução de
serviçosde características similares e de complexidade operacional equivalente ou
superior aos considerados relevantes ao atendimento do objeto desta licitação. Itens
de Relevâncias: • Serviços Manutenção de sistema de iluminação pública, com
fornecimento de Materiais com no mínimo 1300 (mil e trezentos) pontos; Serviços
de elaboração de cadastro georreferenciado com no mínimo 1300 (mil e trezentos)
pontos; • Serviços de Instalação de Luminárias (vapor de sódio, vapor metálico ou
Led), com no mínimo 130 (cento e trinta) unidades.
7.7.4 A comprovação de que os Profissionais integram o quadro permanente da
empresa será feita com os seguintes documentos: Profissional registrado: Carteira
Profissional de Trabalho (C.T.P.S) ou Ato Constitutivo no caso de Dirigentes, ou;
Ficha de Registro de Empregado, ou; Guia de FGTS relativa ao mês anterior da
entrega das propostas; Profissional contratado: Contrato Social, Estatuto 4ííAto
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Constitutivo, no caso de sócio, ou; Contrato de Prestação de Serviços, com data de
assinatura anterior à da abertura dos envelopes da licitação, ou;
7.7.5 Observações: No caso de contrato de prestação de serviços ou termo de
compromisso - obrigatório o reconhecimento de firma das assinaturas
(CONTRATANTE E CONTRATADO), que poderá ser dispensada apenas nos termos
do art. 30 Inciso 1 da Lei O 13.726, de 8 de Outubro de 2018; No caso de sócio - é
dispensável a apresentação do contrato; No caso de apresentação de Carteira de
Trabalho — original mais fotocópia ou fotocópia já autenticada das páginas onde
constem a foto, dados pessoais, registro da empresa contratante e remuneração
atualizada;
No caso de apresentação de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar
a foto, dados pessoais, empresa contratante, remuneração, carimbo da empresa e
assinatura do responsável pelo RH (Recursos Humanos) ou Representante Legal da
empresa;
7.7.6 Apresentar Relação de Equipe Técnica proposta para execução dos serviços
assinada pela Licitante. A Equipe Técnica deve conter no mínimo: 01 (um)
Engenheiro Eletricista; 01 (um) Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de
Segurança do Trabalho e 02 (dois) eletricistas e 02 (dois) ajudantes.
7.7.7 Declaração de cada profissional autorizando a inclusão do seu nome na equipe
técnica, como responsável técnico, subscrita, devendo obrigatoriamente conter o
número do Edital ou objeto da licitação, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. OBS: Em
caso de sócio da empresa é facultado à apresentação da autorização.

7.7.8. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Divida Ativa e Auto e Infração do
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos expedida no máximo 90 (noventa)
dias da abertura do certame."

No que diz respeito ao preenchimento do Anexo XII do Edital - Atestado Visita
ao Local da Obra (Atestado de Visita Técnica), assim dispõe o item

19.10 do Instrumento

Convocatório:
"19.10. A licitante interessada em participar do certame, deverá realizar visita nos
bairros do município, através de seu bastante procurador, devidamente identificado
mediante documento de identificação pessoal e certidão de Registro
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Jurídica da empresa perante o CREA, ocasião em que lhes será entregue Atestado
de Visita Técnica (ANEXO XII), a ser emitido pela Secretaria Municipal de
Administração, fazenda e Obras, comprovando que a Licitante visitou e conhece os
locais e condições onde os serviços serão executados, devendo este documento, no
original ou cópia autenticada, ser obrigatoriamente entregue junto com os
documentos de HABILITAÇÃO;
(. .
19.10.2. A visita técnica será realizada entre os dias 08 e 09 de setembro 2022, com
saída da sede da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, localizada na
Rua Ananias Requião, N°04, Centro, 44.220-000 Saubara — Bahia. (FACULTADO).
A visita deverá ser agendada com antecedência de pelo menos 01 (um) dia de sua
realização, através da Secretaria Municipal de administração, Tel.: (71) 3696- 1903,
situada na Rua Ananias Requião, n° 04, centro, 44.220-000, Saubara, (ANEXO XII).
Obs: caso o licitante opte por não realizar a visita técnica, deverá apresentar
obrigatoriamente a declaração (ANEXO XII), assinada pelo responsável técnico,
profissional de nível superior, engenheiro eletricista mencionada anteriormente."

4. DO PARECER
Alega a Empresa em referência, que "A inabilitação do Recorrente, por sua
vez, teve como fundamento a não apresentação de "certidão de registro de quitação do
técnico de segurança do trabalho junto ao CREA"."

Alega a Recorrente que "Não há exigência expressa no certame quanto a
apresentação do documento específico emitido pelo CREA-BA, qual seja, Certidão de
Registro e Quitação, devendo prevalecer a boa-fé do licitante que apresenta profissional
com o respectivo número de inscrição no órgão de conselho profissional."

Não assiste razão à Recorrente, dado que o item 7.7.2 do Edital, abaixo
transcrito, diz claramente que o Técnico de Segurança do Trabalho deve estar registrado
junto ao CREA da região, no Caso, junto ao CREA da Bahia.
"73.2. Comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL da licitante de
que possui, na data prevista para apresentação da proposta,eloO(iin)
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Profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de Segurança do
Trabalho com registro profissional junto ao CREA da região e Comprovante de
registro profissional junto ao Ministério da Economia;"

Aduz a Recorrente que "Caso houvesse alguma dúvida pertinente sobre a
regularidade do vínculo do profissional habilitado com o CREA-BA, caberia à Administração
requerer diligência nos termos do §30 do art. 43 da Lei n° 8.666193 e não de imediato
inabilitar o concorrente, reduzindo a competitividade do certame por exigência ausente no
Edital."
Dada máxima vênia, no caso presente, não cabe à Comissão Permanente de
Licitação fazer diligências para identificar junto ao CREA-BA, se o Técnico em Segurança
contratado pela Recorrente está inscrito e regular naquele Conselho, não devendo ser
aceito o argumento acima exposto, desde quando o § 3 0 , do artigo 43, da Lei de Licitações
e Contratos, não permite a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta:
"Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:

§ 32 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta."

No que diz respeito ao item 19.10.2 do Edital da Licitação, a Recorrente acosta
aos autos, julgado do Tribunal de Contas da União -TCU, no qual recomenda à Comissão
de Licitação de uma Prefeitura de Alagoas a "evitar exigências formais e desnecessárias,
a exemplo de visita ao local das obras ser realizada por responsável técnico da licitante..."

Neste caso, independentemente do Acórdão do TCU, que não vincula o seu
cumprimento pela Administração Pública, assiste razão à Empresa Recorrente, desde
quando a "DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DAS
OBRAS E SERVIÇOS", está assinada pelo Procurador da Empresa, Senhor Cláudio Borges
Medrado, inscrito n o CPF/MF sob n°633.837.805-20, devidamente habilitado atrav's do

-- TH0
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competente Instrumento de Procuração, que lhe dá poderes para atuar em todos os atos
do Certame, bem como por ter agido representando o Responsável Técnico Ivã Chaves de
França, Engenheiro Eletricista da Recorrente.

De fato, o item 19.10, dispõe que "A licitante interessada em participar do
certame, deverá realizar visita nos bairros do município, através de seu bastante
procurador, devidamente identificado", o que invalida o disposto na "Observação"
contida no sub-item 19.10.2, de que a Declaração nos termos do Anexo XII, deva ser
assinada pelo responsável técnico, profissional de nível superior, engenheiro eletricista.

Entretanto, NÃO ASSISTE RAZÃO à Empresa Recorrente, quanto a não
apresentação do Registro do seu Técnico em Segurança do Trabalho, Sr. Márcio Rogério
Lopes, no CREA-BA, bem como no Ministério da Economia, como exigido no item 7.7.2 do
Edital da Licitação, pelo que não deve ser provido o presente Recurso Administrativo,
quanto a este item.

É de se ratificar os termos do "Parecer de Engenharia" assinado pelo
Engenheiro Civil da Prefeitura e das "Contrarrazões" opostas pela empresa 4D Serviços
Técnicos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob n° 46.595.62110001-66, reconhecendo essa
Procuradoria Jurídica que a Empresa ENGEN — ENG. ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÃO
E AUTOMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJIMF sob no 20.087.20510001-63, não atendeu
ao quanto previsto no item 7.7.2 do Edital da Licitação.

Logo, como o Edital é a "Lei da Licitação", NÃO havendo o cumprimento do
quanto nele é exigido para a qualificação técnica, não se pode dar total provimento ao
presente "Recurso Administrativo".

S. CONCLUSÃO

Por tudo quanto exposto, com essas considerações, é esta Procuradoria pelo
PROVIMENTO PARCIAL DO "RECURSO ADMINISTRATIVO" da Empresa ENGEN —
ENG. ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA, inscrita nq CNP
11
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sob n° 20.087.20510001-63, devendo ser mantido o Resultado do Julgamento do
Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 00212022, até aqui, na fase
de Habilitação, feito pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Saubara-Bahia, que declarou a 'Recorrente" INABILITADA, nos termos da Ata
constante dos presentes autos, apenas em razão do não atendimento ao item 7.7.2 do
Edital da Licitação, a fim de dar sequência ao presente Processo Licitatário.

É o parecer, salvo melhor juízo.
Saubara, Estado da Bahia, 10 de ou

de 2022

ÇbvlP»
Procurador Jurídico Substituto
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPiO DE SAUBARA-BA.

A licitante ENGEN - ENGENHARIA ELÉTRICA TELECOMUNICAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA, pessoa
uridica de direito privado, sociedade empresária, inscrita no CNPJ sob o n 9 10.869.224/0001-98, com sede
na Avenida Cardeal da Silva, n 2 37, sala 01, Federação, Salvador-BA, CEP n 2 40.231-250, neste ato
epresentada pelo procurador Cláudio Borges Medrado, brasileiro, solteiro, técnico em eletrotécnica,
portador de RG n 2 03645559 80, SSP-BA, inscrito no CPF sob o n 9 633.837.805-20, residente e domiciliado
na Av. Dura João VI, 800, Cond. Pátio Jardins, Torre C, Apt 102, Brotas - Salvador - Bahia, com poderes
neciais para

d

interposição de recurso em processo licitatório, conforme instrumento procuratório

anexo, vem, respeitosa e tempestivamente, RECORRER da decisão da Comissão Permanente de Licitação
- COPEI-, publicada no Diário Oficial do Município em 20/09/2022, que INABILITOU a Recorrente da
Tomada de Preço n 2 002/2022, Processo Administrativo n 9 0112/2022, do Município de Saubara-BA, com
fundamento rio art. 109 da Lei 8.666/93 e item 12.1 do Edita?.
A Comissão de licitação do Município de Saubara, com base em parecer técnico da engenharia,
nobilitou a Recorrente com fundamento em duas supostas violações editalícias que, de fato, não
procedem.

1. DO CUMPRIMENTO DO ITEM 7.7.2 DO EDITAL - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO QUE
COMPRAVA A INSCRIÇÃO DO PROSSIONAL ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO CREA.
O item 7.7.2 do edital prevê que o licitante deverá comprovar o seguinte, rio que tango a
qualificação técnica:
1,7.2. Comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL da licitante de que possui, na data prevista para
•

apresentação da proposta, pelo menos 01 (um) Profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de Segurança do
Trabalho com registro profissional junto ao CREA da região e Comprovante de registro profissional junto ao Ministério da
Uconomia;
A inabilitação do Recorrente, por sua vez, teve como fundamento a não apresentação de
"cr'rtidão de registro de quitação do técnico de segurança do trabalho junto ao CREA".
Ora, a exigência editalícia refere-se a apresentação de profissional com registro junto ao CREA,
sendo suficiente para o cumprimento da norma do Edital a apresentação de profissional com a respectiva
inscrição.
Não há exigência expressa no certame quanto a apresentação do documento especifico
emitido pelo CNEA-BA, qual seja, Certidão de Registro e Quitação, devendo prevalecer a boa-fé do licitante
que apresenta profissional com o respectivo número de inscrição no órgão de conselho profissional.
Caso houvesse alguma dúvida pertinente sobre a regularidade do vínculo do prohssienu
habilitado com o CREA-BA, caberia à Administração requerer diligência nos termos do §32 do ari. 43 da
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Lei n

8.665/931 e não de imediato inabilitar o concorrente, reduzindo a competitividade do certame por

exigência ausente no Edital.
Ademais, o Recorrente instruiu sua proposta com o comprovante de inscrição do profissional
junto ao Conselho, emitido online pelo SITAC - Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do
CREA-E3A do engenheiro de segurança, comprovando o cumprimento da exigência da qualificação técnica.
Sendo assim, deve ser reformada a decisão que inabilitou a Recorrente, afastando a equivocada
violação do item 7.7.2 do Edital, que feriu o art. 41 da Lei 8 . 666/93 2 .

2. VIOLAÇÃO DO ITEM 19.10.2 DO EDITAL - EXIGÊNCIA FORMAL QUE VIOLA PRECEDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
O item 19.10.2 do Edital prevê o seguinte:

o

19.10.2. A visita técnica será realizada entre os dias 08 09 de setembro 2022, com saída da sede da Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda, localizada na Rua Ananias Requião, N ° 04, Centro, 44.220 - 000 Saubara - Bahia.
(FACULTADO). A visita deverá ser agendada com antecedência de pelo menos 01 (um) dia de sua realização, através da
Secretaria Municipal de administração, Tel.: (71) 3696 - 1903, situada na Rua Ananias Requião, n 2 04, centro, 44.220-000,
Saubara, (ANEXO XII). Obs: caso o licitante opte por não realizar a visita técnica, deverá apresentar obrigatoriamente a
declaração (ANEXO XII), assinada pelo responsável técnico, profissional de nível superior, engenheiro eletricista mencionada
anteriormente,
O Tribunal de Contas da União possui entendimento há muito assentado sobre o tema da
exigência de visita técnica e sua realização pelo responsável técnico do licitante, julgando corno
excessivamente restritiva para a competitividade do certame licitatório.
O Acórdão 1264/2010 do Plenário fixou o seguinte precedente:

•

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada ao Tribunal pela
Empresa Construtora Suporte Ltda., em decorrência de supostas irregularidades em editais de tomadas
de preços promovidas pela Prefeitura Municipal de Chá Preta/AL, para a construção do Mercado
Público Municipal (TP 1/2010, recursos provenientes do Convênio 719126/2009, do Ministério da
Agricultura); Construção de Campo de Futebol - 1 etapa (TP 2/2010, recursos provenientes do
convênio 131458/2009, Ministério dos Esportes) e Construção de Campo de Futebol - 2a etapa (R

3/2010, recursos provenientes do convênio 1314963/2009, Ministério dos Esportes).
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões
expostas pelo Relator, em:

Ar t. 43, § 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoçõn de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
inluírriação que deveria constar originariamente da proposta.
'Lei 8.656/93 - Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamenve vinculada.
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9.1. com fundamento tio art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal c/c o art. 132, inciso VI,
da Resolução-TCU 191/2006, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-a
parcialmente procedente;
9.2. tornar sem efeito a cautelar concedida em 10/3/2010 e referendada pelo Plenário em Sessão de

17/3/2010 (Ata 8/2010-Plenário), ante a perda de objeto;
9.3. determinar à Prefeitura Municipal de Chã Preta/AL que:
9.3.1 observe, no momento da abertura de novo procedimento licitatório, os dispositivos da Lei
8.66611993 relativos aos princípios norteadores e ao caráter competitivo dos procedimentos
licitatórios, de modo a evitar que exigências formais e desnecessárias, a exemplo da visita ao local
das obras ser realizada por responsável técnico da licitante, tornem-se instrumento de restrição
indevida à liberdade de participação de possíveis interessados;
A decisão da Comissão de Licitação, que inabilitou o Recorrente, fundou-se no fato de a
declaração de renúncia de visita técnica não ser subscrita pelo responsável técnico da concorrente. Ocorre

5

que, obedecendo ao mencionado precedente do TCU, sendo a exigência de visita pelo responsável técnico
desnecessariamente formal e demasiadamente restritiva para a competição no certame, o mesmo
entendimento recai sobre a declaração de renúncia de visita técnica, que foi subscrita por procurador da
Recorrente, cuja procuração estava presente dentre os documentos que instruíram a proposta.
O excesso de formalismo na exigência da declaração assinada pelo responsável técnico não
garante para a Administração contratante nenhuma vantagem que supere a declaração assinada por
representante da empresa Recorrente. A única consequência da exigência é a inabilitação de concorrente
por requisito formal, restando, no caso concreto, apenas uma concorrente no certame habilitado e
afastando a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração, ferindo, portanto, o interesse
público e os princípios norteadores do caráter competitivo da licitação 3

.

.

3. CONCLUSÃO
Recorre-se do julgamento improcedente da impugnação do Edital da Tomada de Preços n 9 002
2022, por estabelecer exigências que violam o princípio da vinculação do instrumento editalício,
restringem o caráter competitivo', além de violarem precedentes do Tribunal de Conta da União.

Lei 8.666/92 Art. 30 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ lo É vedado aos agentes públicos:
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 específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ Soa 12 deste artigo
e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

3
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Deve, portanto, ser julgado procedente o presente RECURSO declarando-se nula a decisão de
inabilitação da Recorrente e reconhecendo o preenchimento da qualificação técnica (item 772) e
disposições finais (item 19.10.2) do Edital da Tomada de Preços n 2 002-2022, nos termos da
fundamentação supra.
Nestes termos, pede deferimento.
Salvador-BA, 27 de setembro de 2022.

S

ENG[N - ENGENFIARIA ELÉTØCA TELECdMUNICAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA
CLÁÓDIO BORGES MEDRADO
CPF n°633.837.805-20
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(engen
PROCURAÇÃO

A ENGEN - Engenharia Elétrica Telecomunicação e Automação LTDA CNPJ ri 0
10.869.2241000198, Salvador/BA., neste ato representado pelo sócia ARUANE
ALMEIDA SANTOS, Brasileira, casada, Bancária, portador da cédula de Identidade no
01.127.967-51 SSP/BA e CPF/MF ri ° 033.206.295-30, residente e domiciliado na Av.
Artemia Pires Freitas - 10201- Cond. Terra Nova - Casa 74 - SIM - Feiura de Santana
/BA, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador Sr. IVÃ
CHAVES DE FRANÇA, Brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, CREA/BA 59886,
portador da cédula de Identidade n° 09379.21238 SSF/BA e CPF/MF n ° 003.792.99500, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Afonso Oliva, Conjunto 16, Bloco K, Ap.
202, Federação, Salvador/BA e/ou Sr. CLÁUDIO BORGES MEDRADO, Brasileiro,
solteiro, natural de Amargosa/Ba, Tecnólogo, Técnico em Eletrotécnica - CFT
0509877516, portador do Registro de Identidade ri ° 0364555980, expedido pela
SSP/BA e/ou Sr. ROBERTO SANTANA ROSA, Brasileiro, casado, CPF n°
374.187.345-49, RG ri ° 02.485.925-72, no qual confere poderes para representa-lo
perante a Comissão Permanente de Licitação, notadamente no procedimento
Licitatório, podendo requere, assinar, transferir, receber, dar quitação, transigir, acorda,
renuncia ao bom e fiel cumprimento deste mandado.
Conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los,
apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e
valioso.
7; ..

(

Salvador/BA, 08 de Março de 2021.

.

ENGEN - Eng. Elétrica Telecomunicação e Automação LTDA
CNPJ n° 10.869.2241000198,
Aruane Almeida Santos
RG n°01.127.967-SI SSP/BA
cPF/ME n° 033.206.295-30
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2 Nome
CLAUDIO BORGES MEDRADO
Data cio Registro
04/06/2011
» Titulo profissional
TÉCNICO EM ELETROUÇNIÇA
2

-

2 Registro Nacional
63383780520

-

- -

Data de Emissão
11103/2022
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Ser na, Publico Federal
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BORGES MEDRADO
NELSON CLAUDIO DA ROCI-1,1 MEDIIADO
Nascimento
CPF

ELZA

633.837.8D52D
Doc. de Identidade
0364555980
Nacionalidade

f

1 2/ 11 / 1971
Naturalidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
CNPJ: 13. 040.233/0001-60

AVISO
CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE
DA PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Saubara comunica aos
interessados na Tomada de Preços n° 002/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa de
engenharia para prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva com
substituição de material, Cadastramento Georreferenciado, Ampliação e Projetos de Melhoria
da Rede de Iluminação Pública, compreendendo as atividades constantes neste Termo de
Referência, com fornecimento de materiais para o sistema de iluminação pública do município
de Saubara/BA, que após o recurso apresentado pelas Empresas ENGEN Engenharia
Elétrica Telecomunicações e Automação Ltda-ME e Via Reta Engenharia Eireli terem sido
julgados improcedentes, fica convocada a empresa habilitada 4D SERVIÇOS TÉCNICOS
LTDA-ME e demais interessados, para comparecerem na Comissão de licitação da Prefeitura
Municipal para abertura dos Envelopes da Proposta de Preço a qual ocorrerá no dia
18/10/2022 às 14h30min.

Saubara, 17 de outubro de 2022.

Wellington Araújo Pimenta
Presidente da Comissão de Licitação

RUA ANANIAS REQUIÃO, Nº 04, CENTRO, 44.220 – 000, SAUBARA – BAHIA
Tel.: (71) 3696 - 1903
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