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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ, ESTADO DA BAHIA:

TEP CONSTRUTORA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.356.734/0001-21, sediada na BR 407, s/n, KM
132, entrada de Itiúba-BA, em Filadélfia-BA, presentada por seu Sócio-Gerente,
Antônio Barbosa dos Santos, irresignada, data venia, com a decisão que a inabilitou
no certame licitatório na modalidade de Concorrência, tombada sob nº 001/2021,
tendo por objeto a execução das obras e serviços de engenharia na pavimentação
asfáltica na Estrada Rural que liga a BA 148 ao Distrito de Inúbia, vem, em tempo
hábil e na forma prevista no art. 109 da Lei 8.666/93, aviar o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO, colimando a reforma do decisório, ante as razões de fato e de
direito a seguir alinhavadas:

DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO
O inconformismo aqui vertido está sendo manejado em tempo útil,
visto que a decisão que inabilitou a recorrente no processo seletivo em referência foi
publicada no Diário Oficial do Município, edição do dia 20.12.2021, a partir de
quando passou a fluir o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o manejo de desiderato
recursal, tal como previsto no art. 109, inciso I, do Estatuto das Licitações e
Contratos Administrativos.
O presente recurso, protocolado na data de hoje (23.12.2021), é,
portanto, absolutamente tempestivo, uma vez que o termo ad quem prazal, no
particular, recairá no dia 27.12.2021.
DA

DECISÃO

OBJETO

DO

PRESENTE

RECURSO

±

IMPERIOSIDADE DE REFORMA
Consta, no bojo do Relatório de Avaliação da Fase de Habilitação
alusivo ao processo de seleção em referência, pontualmente no item respeitante à
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Qualificação Técnica, que a Recorrente não teria atendido ao item 18.4 do ato
convocatório do certame, eis que, segundo consta na ata, não teria sido comprovado
o Registro Profissional do Técnico em Segurança do Trabalho Danilo Reis Serra,
apontado como um dos responsáveis técnicos, nos termos da exigência do comando
editalício.
Nesse sentido, dispõe o item 18.4, a), do Edital:
18.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da
apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de Registro ou Inscrição da licitante e
do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) para com a entidade
profissional competente no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ± CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
± CAU, que comprove atividade relacionada com o objeto desta
licitação, em plena validade e com indicação do objeto social
compatível com o objeto desta licitação.

Já o item 18.4, e), aduz o seguinte:
e) Comprovação de que a pessoa jurídica possui em seu
quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo menos
01 (um) profissional técnico qualificado com formação em
Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo e 01 (um)
Engenheiro de Segurança ou Técnico de Segurança do
Trabalho, para atuarem como responsáveis técnicos de suas
respectivas áreas, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao
objeto da licitação.
e.1. A comprovação de que o(s) profissional(ais) de
nível superior referido(s) na DOtQHD³H´do item 18.4 pertence(m) ao
quadro da empresa e/ou tem vínculo contratual, deverá ser feita
mediante apresentação do contrato de prestação de serviços,
celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou que tenha
vínculo trabalhista ou mediante apresentação do CONTRATO
SOCIAL e sua última alteração se o técnico de nível superior for
sócio-gerente, diretor ou dirigente da licitante.

A análise conjunta de ambos os dispositivos acima mencionados
demonstra que há uma exigência ilegal ± a qual fundamentou a inabilitação da ora
recorrente ± contida no Edital, tendo em vista que não há obrigatoriedade de
vinculação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ± CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo ± CAU para os Técnicos em Segurança do
Trabalho.
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Tal exigência resta claramente contida no item 18.4, a), na medida
em que seu texto exige a inscrição dos responsáveis técnicos apenas nos 02 (dois)
conselhos de classe dispostos, quais sejam o CREA ou CAU.
Ocorre que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que os
Técnicos em Segurança do Trabalho sequer têm a obrigatoriedade de estarem
inscritos em Conselhos de Classe, mas apenas terem seus registros contidos no
Ministério do Trabalho e Emprego ± MTE, como atestam os julgados abaixo
colacionados:
TRIBUTÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PPRA. ATIVIDADE
NÃO RESTRITA A PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CREA.
ANOTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA.
INEXIGIBILIDADE.
1. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego, e não ao
CREA, a fiscalização das atividades dos Técnicos em Segurança
do Trabalho.
2. A Norma Regulamentadora nº 9 do Ministério de Trabalho confere
expressamente a possibilidade de a elaboração do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) ser realizada por
profissionais habilitados, no caso Técnicos em Segurança do
Trabalho, não configurando, assim, atividade privativa de engenheiro.
(TRF-4
AC:
50483012620194047000
PR
504830126.2019.4.04.7000, Relator: CLÁUDIA MARIA DADICO, Data de
Julgamento: 25/02/2021, PRIMEIRA TURMA)
(***)
ADMINISTRATIVO. TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO. REGISTRO E RESPONSÁVEL TÉCNICO PERANTE O
CREA. NÃO NECESSIDADE.
A empresa que atua na área de treinamento relacionados à área
de segurança do trabalho não está obrigada ao registro junto ao
CREA, tampouco à contratação de profissional engenheiro
como responsável técnico.
(TRF-4
AC:
50019678820164047015
PR
500196788.2016.4.04.7015, Relator: MARCOS JOSEGREI DA SILVA, Data
de Julgamento: 31/07/2019, QUARTA TURMA)

Tal orientação jurisprudencial nada mais é do que a tradução do
quanto contido no art. 3º da Lei Federal nº 7.410/85, cujo comando normativo dispõe
que:
Art. 3º - O exercício da atividade de Engenheiros e Arquitetos na
especialização de Engenharia de Segurança do Trabalho dependerá
de registro em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
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Agronomia, após a regulamentação desta Lei, e o de Técnico de
Segurança do Trabalho, após o registro no Ministério do
Trabalho.

Diante de tal quadro, a exigência editalícia, inserida no item 18.4, a),
de inscrição no CREA ou CAU dos responsáveis técnicos da obra traduz e encerra
verdadeira contradição e abusividade, na medida em que o item 18.4, e), faculta aos
licitantes a apresentação de um Técnico de Segurança do Trabalho, cujo este último
profissional não necessita ser registrado em conselho de classe, mas apenas junto
ao Ministério do Trabalho e Emprego.
A propósito de exigências injustificadas, constantes de atos
convocatórios de certames diversos, restringindo o número de participantes, de todo
oportuno trazer à colação a advertência doutrinária de Fernão Justen de Oliveira, em
brilhante artigo exposto na grande rede, verbis:
³A indeterminação dos conceitos de semelhança, maior
relevância e valor significativo conduziu com frequência à
estipulação de exigências aparentemente destinadas à
contratação mais vantajosa, em ambiente equânime. As
restrições que violam exatamente esse pressuposto de
isonomia surgem a pretexto de selecionar o licitante que
demonstre aptidão específica de executar a obra ou prestar o
serviço no tempo correto e com a qualidade adequada. No
entanto, estipulações técnicas excludentes da experiência
suficiente e não-idêntica são excludentes da competição na
prática transformando semelhança em identidade maior
relevância em absoluta valor significativo em irrelevante.´

Mais adiante, no mesmo artigo, seu signatário trouxe à lume
Acórdão paradigmático proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, cuja ementa
abaixo é transcrita:
"REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO. EDITAL. EXIGÊNCIA
QUE INJUSTIFICADAMENTE RESTRINGE O NÚMERO DE
PARTICIPANTES. ILICITUDE. CONCESSÃO DA ORDEM.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO 1.
Nos termos do art. 3º, §
1º, inc. I, da Lei de Licitações é vedado aos agentes públicos
incluir no edital de licitação cláusulas ou condições que
restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da concorrência. 2.
Restando demonstrado que quem já realizou serviços com
asfalto convencional está apto a também realizar serviços no
qual se faça uso de asfalto com borracha ou com polímeros,
mostra-se ilegal a exigência de que os interessados a participar
da concorrência apresentem comprovante de já terem realizado
serviços de asfalto com borracha ou com polímeros, bastando a
apresentação de comprovante de já terem realizado serviços
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com asfalto convencional." (Reexame Necessário nº 464.605-7,
rel. Juiz Conv. 2º Grau EDUARDO SARRÃO, v.u., j. 09.12.2008).

Como consta nos autos, a ora Recorrente colacionou Contrato de
Prestação de Serviços, Certificado de Aperfeiçoamento e Diploma, aptos a
comprovar que o aludido responsável técnico é qualificado para exercer a sua
profissão.
Quanto aos engenheiros, conforme consta na própria ata, tem-se
que restou constatado que o profissional Luciano Barbosa dos Santos pertence aos
quadros da empresa.
Dessa forma, considerando que o item 18.4, e), exige a presença de
pelo menos 01 (um) profissional formado em Engenharia ou Arquitetura, resta o
comando editalício plenamente atendido, apesar dos apontamentos dos demais
engenheiros.
Enfim, por qualquer ângulo que se queira analisar a decisão
vergastada, vai se concluir que a mesma merece ser reformada.

DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Ante o exposto e demonstrado, com base no art. 109, § 4º, da Lei
8.666/93, a recorrente encarece da Comissão Permanente de Licitações se digne a
reconsiderar a decisão objeto do inconformismo, para, como corolário, habilitá-la à
fase seguinte do certame.
Se diverso for o entendimento do órgão fracionário ± o que se
admite apenas para argumentar ±, que seja o presente recurso, devidamente
informado, encaminhado à digna autoridade superior, para fins de análise e reforma
da decisão recorrida, como se espera e acredita.
Pede sejam as demais licitantes intimadas para o fim de, querendo e
no prazo de lei, apresentarem razões de contrariedade a presente medida recursal.
Pede deferimento.
Piatã-BA, em 23 de dezembro de 2021.
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
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Protocolo 195856171 de 01/06/2020
Nome da empresa TEP - CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202524684
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 69735770541491
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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195856171

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

TEP - CONSTRUTORA LTDA

PROTOCOLO

195856171 - 01/06/2020

ATO

002 - ALTERAÇÃO

EVENTO

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202524684
CNPJ 05.356.734/0001-21
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97970087 DE 04/06/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 04/06/2020

EVENTOS
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97970087

________________________________________
TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

1
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ-BA.

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

REF: INABILITAÇÃO DA EMPRESA GRS SILVA CONSTRUCOES
EIRELI, REGISTRADA NO CNPJ SOB Nº 17.909.903/0001-92, COM
SEDE À RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1252, BAIRRO TIRACOLO, NA
CIDADE DE ARACI, BAHIA, CEP SOB N° 48.760-000, NO PROCESSO
LICITATORIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021.

A empresa GRS SILVA CONSTRUCOES EIRELI, registrada no CNPJ sob nº 17.909.903/0001-92, com sede
à rua 07 de setembro, nº 1252, bairro tiracolo, na cidade de Araci, Bahia, CEP: sob n° 48.760-000, através da
sua representante legal, Gerson de Jesus Santos, brasileiro, maior, solteiro, empresário, inscrito no CPF n°
876.730.885-68 e RG n° 0640570704 – SSP BA, residente e domiciliado à travessa 07 de setembro, 75, centro,
na cidade de Araci Bahia, CEP: sob n° 48.760-000, vem, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “ a “,
do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 / 93, à presença de Vossa Senhoria a fim de interpor, RECURSO
ADMINISTRATIVO, contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que inabilitou a recorrente,
demonstrando

os

motivos

de

seu

inconformismo pelas razões a seguir articuladas:

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face da inabilitação da empresa GRS SILVA CONSTRUCOES EIRELI, registrada no CNPJ sob nº
17.909.903/0001-92, pelos fatos e mediante as razões fáticas, técnicas e jurídicas a seguirdelineadas,
requerendo ao final a manutenção integral da decisão recorrida.
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I – DO RESUMO DOS FATOS

Aos dezessete dias mês de dezembro de 2021, às 09:00 horas reuniu-se no Auditório da Câmara Municipal de
Piatã, para a realização a licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021, tendo
como finalidade a seleção da proposta mais vantajosa para contratação de empresa CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA RURAL QUE LIGA A BA 148 AO DISTRITO DE
INÚBIA, NESTE MUNICÍPIO DE PIATÃ, ESTADO DA BAHIA, sob o regime de execução, por empreitada
por preço global.

Após análise dos documentos de habilitação a comissão permanente de licitação resolve de forma sumaria
e arbitraria por Inabilitar a empresa recorrente.

A empresa GRS SILVA CONSTRUCOES EIRELI, registrada no CNPJ sob nº 17.909.903/0001-92 não
poderia ser inabilitada como foi, sem antes a Comissão de Licitação, verificar a exatidão dos cálculos
constantes, agindo assim de forma precipitada e sem uma análise de um técnico especializado. Baseando-se
apenas em um questionamento sem fundamento.

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitatório, a recorrente veio dele participar com a
mais estrita observância das exigências Editalícias. No entanto, a Comissão de Licitação julgou a subscrevente
inabilitada sob a alegação de que a mesma não apresentou a documentação solicitada que tange a Qualificação
Econômico-Financeira da empresa, por isso, teria desatendido o disposto do Item n° 18.5. alinea "d" do Edital.

Decisão da comissão:
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Assim, a empresa GRS SILVA CONSTRUCOES EIRELI, registrada no CNPJ sob nº 17.909.903/0001-92,
vem oferecer tempestivamente o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, com base nas razões de fato
e de direito que passa a aduzir.

II– DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO
Considerando que o prazo para apresentação do recurso é de 05 (cinco) dias úteis, conforme estabelecido na
Lei 8.666/93, temos que tempestiva é a presente apresentação de CONTRARRAZÕES.
Dispõe a LEI FEDERAL 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, que “Regulamenta oart. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências:
“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Leicabem:
(...)
§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, quepoderão
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Grifos nosso). (...).”
Em relação à contagem dos prazos a LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, estabelece:

“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.”
Por fim, vale ressaltar também que o subitem 28.2 do instrumento convocatório, concede o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para apresentação de recurso:
28.2. - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes quepoderão impugnálo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esseperíodo, impugnado ou não o recurso,
a Comissão Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informados, ao Senhor Secretário
Municipal de Administração, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo
de 05 (cinco) dias úteis. (Grifos nossos).
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Portanto, é manifesto o cabimento do presente recurso, posto que, além de apresentar-se tempestiva e de
acordo com os ditames constitucionais e legais, se trata de um direito público subjetivo, liberto de quaisquer
condicionantes, usado com a finalidade de que a autoridade administrativa competente possa tomar
conhecimento dos fatos, coibindo, assim, a prática de atos ilegais ou irregulares cometidos pela
Administração Pública, tais quais os ensejadores da demanda em pauta.
Comprovada a tempestividade e o cabimento do presente recurso, requer orecebimento do presente para o
seu devido processamento e apreciação legal.
III - DOS FUNDAMENTOS
3.1. Das Considerações Iniciais
A fase recursal do procedimento licitatório tem como fundamento legal na CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, que dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e àpropriedade, nos termos
seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento detaxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos oucontra
ilegalidade ou abuso de poder;
(...).”

É dessa garantia constitucional que decorrem as diversas formas de provocação daAdministração Pública
para o exercício do direito de petição, nesse sentido vejamosas palavras de Di Pietro1:
“Dentro do direito de petição estão agasalhados inúmeras modalidadesde recursos
administrativos... É o caso da representação, da reclamação administrativa, do pedido de
reconsideração, dos recursos hierárquicos próprios e impróprios da revisão.”
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Seguindo esse entendimento, Carvalho Filho2 afirma que:
“O direito de petição é um meio de controle administrativo e dá fundamento aos recursos
administrativos por que tais recursos nada mais são do que meios de postulação a um
órgão administrativo. O instrumento que propicia o exercício desse direito consagrado
na CF é o recurso administrativo. ”feita, temos que o recurso administrativo
instrumentaliza o exercício do direito de petição junto ao poder público.
3.2. Pretende demonstrar a Recorrente, a ocorrência de descumprimento da Lei e afronta aos princípios
administrativos.

Como será adiante demonstrado, as alegações da comissão permanente de licitação são totalmente
infundadas e desprovidas de qualquer fundamento, não passando de meras alegações vazias, desrespeitosas,
devendo ser reformada, rechaçadas de plano.
Requerendo ao final o provimento do recurso, no sentido de reconsiderar a decisão, julgando procedentes
as razões apresentadas, declarando habilitada a empresa GRS SILVA CONSTRUCOES EIRELI, registrada
no CNPJ sob nº 17.909.903/0001-92.

A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente inabilitada sob o argumento acima enunciado no DO
RESUMO DOS FATOS, incorreu na prática de ato manifestamente ilegal.

Vamos ver agora o que diz a lei das Licitações sobre a exigência do Balanço Patrimonial.
Lei 8666/93
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;
II – […];
III – […].
1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos
compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores
mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade (grifo nosso).
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2o […].
3o […].
4o […].
5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de
índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que
tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados
para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da
licitação (grifo nosso).
6 (Vetado).
Existe normas específicas do Conselho Federal de Contabilidade, sobre o que deve constar em um Balanço
Patrimonial na Forma da Lei.
Para simplificar, vou falar das ME/EPP’s e especificamente da NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para
Pequenas e Médias Empresas.
Vejamos o que diz a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC ITG 1000 (R1).
Seção 3
Apresentação das Demonstrações Contábeis Alcance desta seção
[…]
Conjunto completo de demonstrações contábeis
3.17 O conjunto completo de demonstrações contábeis da entidade deve incluir todas as seguintes
demonstrações:
(a) balanço patrimonial ao final do período;
(b) demonstração do resultado do período de divulgação;
(c) demonstração do resultado abrangente do período de divulgação. A demonstração do resultado
abrangente pode ser apresentada em quadro demonstrativo próprio ou dentro das mutações do patrimônio
líquido. A demonstração do resultado abrangente, quando apresentada separadamente, começa com o
resultado do período e se completa com os itens dos outros resultados abrangentes;
(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido para o período de divulgação;
(e) demonstração dos fluxos de caixa para o período de divulgação;
(f) notas explicativas, compreendendo o resumo das políticas contábeis significativas e outras informações
explanatórias.
3.18 Se as únicas alterações no patrimônio líquido durante os períodos para os quais as demonstrações
contábeis são apresentadas derivarem do resultado, de distribuição de lucro, de correção de erros de períodos
anteriores e de mudanças de políticas contábeis, a entidade pode apresentar uma única demonstração dos
lucros ou prejuízos acumulados no lugar da demonstração do resultado abrangente e da demonstração das
mutações do patrimônio líquido (ver o item 6.4).
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3.19 Se a entidade não possui nenhum item de outro resultado abrangente em nenhum dos períodos para os
quais as demonstrações contábeis são apresentadas, ela pode apresentar apenas a demonstração do
resultado.
No

caso

sob

consulta

há

ainda

uma

característica

peculiar.

Se

considerarmos

que:

Um dos índices exigidos, o de Liquidez Corrente, é o resultado da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo
Circulante,

o

Passivo

Circulante

da

consulente

é

igual

a

R$

0,00,

portanto

todo número dividido por zero, será sempre igual a zero.
Então, a única solução cabível para que o índice seja aferido e a empresa consiga habilitar-se, é a seguinte: o
Passivo Circulante igual a R$ 0,00 deveria ter sido substituído por R$ 0,01 apenas para efeito de cálculo para
que seja possível a realização da operação matemática bem assim a obtenção do resultado do índice de
Liquidez Corrente.
Considerando-se que o propósito maior da exigência de índices contábeis é verificar se a pessoa a ser
contratada encontra-se em situação econômico-financeira que indique capacidade para executar o contrato,
torna-se inevitável perceber que, em algumas situações, esses índices podem ser insuficientes ou inúteis para
tal averiguação.
Como explica Felipe Boselli (2015), a verificação da sustentabilidade econômico-financeira de uma empresa
pelo método exclusivo de apresentação de índices contábeis não se qualifica como ferramenta absolutamente
eficaz. Isso ocorre porque diferenças básicas e comuns, como o regime de apuração tributária dessas empresas,
podem distorcer os resultados obtidos pelas fórmulas, levando à habilitação de licitantes sem capacidade
econômico-financeira e, de outra banda, à inabilitação de empresas em situação econômico-financeira sólida.
A insuficiência desse critério como método para representar, por si só, a situação econômico financeira
dos licitantes é apontada pela doutrina como a causa pela qual seu desatendimento não pode justificar a
inabilitação imediata e sumária do licitante.
Considerando a interpretação conjugada das disposições constantes dos §§ 1º e 2º do art. 31 da Lei de Licitações e em
vista do próprio escopo dessas exigências, a aferição da capacidade financeira do licitante pode ocorrer de forma
alternativa. Esse raciocínio se ampara na finalidade da exigência de habilitação em questão, cujo objetivo deve limitarse a aferir se o licitante possui qualificação econômico-financeira suficiente para garantir o adimplemento do futuro
contrato.

Em vista dessas considerações, entende-se não ser dado à Administração prever nos editais de licitação a
inabilitação imediata de licitante que não comprovar o atendimento dos índices financeiros exigidos, sem
facultar a demonstração da capacidade financeira por outros meios previstos. (Revista Zênite ILC, 2011, p.
156.)
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É possível empreender um paralelo entre o raciocínio exposto e a lógica que sustenta o inc. II e o § 1º do art.
48 da Lei nº 8.666/93. Esses dispositivos estabelecem um cálculo para avaliar se determinada proposta
comercial deve ser considerada como manifestamente inexequível. No entanto, trata-se de uma presunção
relativa, pois, ainda que o licitante não atenda ao índice calculado, a legislação confere a ele a possibilidade
de demonstrar a viabilidade de sua proposta por meio de documentação complementar. Basta que o licitante
comprove que, em sua proposta, os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes
de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
Aplicando-se a mesma lógica à exigência de índices contábeis, inclusive pelas mesmas razões teóricas – o
risco de se afastar equivocadamente um licitante apto a executar a avença –, entende-se que a falha de
determinado licitante no atendimento de índices contábeis gera uma presunção relativa de incapacidade
econômico-financeira. Caberá, portanto, ao licitante, se possível, a tarefa de comprovar sua solidez financeira
por outros meios.
A propósito, cumpre destacar que, no âmbito federal (órgãos da Administração federal direta e das autarquias
federais), encontra-se vigente a Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 2, de 11 de outubro de 2010, que
disciplina, entre outras questões, exatamente o tema que é objeto deste artigo. A normativa é aplicável ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). Ênfase para o inc. V do art. 43 e para o art.
44:
Art. 43 Os atos convocatórios devem conter cláusulas que assegurem o cumprimento das disposições contidas
nesta norma, bem como as descritas nos incisos seguintes, de modo a explicitar que: (...)
V - a comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
--------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total --------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
--------------------------------------------------------Passivo Circulante
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Art. 44 O instrumento convocatório deverá prever, também, que as empresas que
apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices
referidos no inciso V do art. 43 desta norma, quando da habilitação, deverão
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade
competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e
3º, do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993, como exigência para sua habilitação, podendo,
ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1º do art. 56 do referido
diploma legal, para fins de contratação. (Grifamos.)
Perceba-se que a norma regulamentar federal determina a possibilidade de substituição da forma de
comprovação da condição econômico-financeira para aqueles que não atenderem aos índices contábeis. Nesses
casos, as empresas que não atingirem ao resultado esperado poderão comprovar sua capacidade por intermédio
da apresentação de seu capital social ou patrimônio líquido, a critério da Administração Pública, sem prejuízo
da eventual solicitação de garantia sobre a execução do contrato.
Registre-se que não é raro, tampouco indevido, que órgãos ou entidades da Administração Pública estadual e
municipal se valham do conteúdo das normativas expedidas por órgãos da União para pautar sua atuação
administrativa. Dessa sorte, no que diz respeito ao objeto do presente parecer, é possível que as Administrações
pertencentes às demais esferas federativas permitam, aos licitantes que não atenderem aos índices contábeis
mínimos exigidos, a comprovação por vias alternativas, tal como previsto na Instrução Normativa
MPOG/SLTI nº 2/10.
Essa postura se coaduna com o inc. XXI do art. 37 da Constituição Federal, 1 que restringe as exigências de
qualificação econômica em licitação pública ao que for indispensável à garantia do cumprimento das
obrigações. Considerando-se que existem meios alternativos de comprovar a capacidade econômicofinanceira, que, no mais das vezes, também podem assegurar o cumprimento das obrigações, o atendimento
de índices contábeis pode ser dispensado. Portanto, considera-se adequado proceder tal como estipula a
Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 2/10, ainda que o órgão ou a entidade da Administração não esteja a ela
submetido.
Vale rememorar, também, que a legislação veda a exigência de índices e valores não usualmente adotados
para correta avaliação de situação financeira e essa exigência deve ser tão somente suficiente ao cumprimento
das obrigações decorrentes da licitação.
É dizer: em qualquer hipótese, a Administração Pública somente poderá exigir índices contábeis compatíveis
com o que é usual para as empresas que compõem o setor econômico em que ocorrerá a contratação. Assim,
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caso, por alguma razão técnica justificável, os índices contábeis das empresas do ramo sejam diminutos, a
Administração Pública não poderá exigi-los tal como o faria em um mercado cujos índices contábeis são
usualmente dilatados.
Igualmente, a exigência de índices contábeis deve estar alinhada com os encargos e o risco assumidos pelo
futuro contratado. É o que estabelece a parte final do § 5º do art. 31 da Lei nº 8.666/93, segundo a qual os
índices contábeis servem para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das
obrigações decorrentes da licitação. Ou seja, a análise da boa situação financeira da empresa deve ter como
parâmetro o mínimo necessário para se garantir que aquele determinado licitante terá condições de cumprir
com os encargos contratuais e assumir o risco do negócio.
A respeito do tema, cumpre mencionar a recente alteração promovida sobre a Instrução Normativa
MPOG/SLTI nº 2, de 30 de abril de 2008, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração
Pública federal. A Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 6, de 23 de dezembro de 2013, incluiu, naquela
normativa, um dispositivo específico sobre a comprovação das condições de 3 de 6 habilitação econômicofinanceira por meio de índices contábeis.
Trata-se do inc. XXIV do art. 19 da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 2/08, responsável por prever que os
editais dessas licitações públicas devem exigir o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis que
comprovem índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1.
Além disso, deve-se comprovar o Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo
Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e
as demonstrações contábeis do último exercício social. O licitante deve, ainda, comprovar patrimônio líquido
de, no mínimo, 10% do valor estimado da contratação e declarar/comprovar que um doze avos dos seus
contratos vigentes na data da apresentação da proposta não é superior ao seu patrimônio líquido.
Com essa padronização, pretendeu-se resolver dois problemas. Em primeiro lugar, assegurar a qualificação
econômico-financeira dos participantes dessas licitações públicas para a contratação de serviços, que, muitas
vezes, quando continuados, dão origem a contratos que duram longos períodos – geralmente, cinco anos. A
incapacidade econômico-financeira desses contratados para a prestação de serviços gerou, no passado, grandes
prejuízos para a Administração Pública, que não raramente era condenada pela justiça trabalhista a indenizar
os trabalhadores terceirizados por verbas inadimplidas. Em segundo lugar, buscou-se a padronização dos
índices contábeis exigidos pela Administração Pública federal em suas licitações para serviços. Como
consequência, pretendeu-se conferir maior segurança aos próprios agentes públicos que promovem essas
licitações. Embora os índices contábeis exigidos não sejam usualmente praticados no mercado, os números
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retratam uma sugestão do próprio Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão nº 1.214/2013 –
Plenário, recomendou inúmeras práticas para garantir a execução regular desses contratos administrativos.
Insista-se que as demonstrações financeiras de uma sociedade empresarial são apresentadas em uma espécie
de fotografia de sua contabilidade. Os índices contábeis referem-se a um momento específico, no passado,
cuja realidade, portanto, pode ter sido modificada até o momento da licitação ou da contratação direta.
Pelo fato de que os índices contábeis não representam fiel e completamente a atual situação econômicofinanceira do licitante, a legislação permitiu à Administração Pública a realização de algumas exigências
complementares aos índices contábeis.
Trata-se, por exemplo, do que dispõe o § 4º do art. 31 da Lei nº 8.666/93, responsável por permitir que a
Administração Pública demande a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem
diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada em função do
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
A partir da lista de obrigações contratuais assumidas pelo licitante perante terceiros, que, logicamente,
comprometem em algum nível sua capacidade econômico-financeira, a Administração Pública poderá avaliar
se existe risco considerável de que a capacidade operativa ou a disponibilidade financeira daquele particular
esteja comprometida. A título exemplificativo, como mencionado anteriormente, essa exigência está prevista
na alínea “d” do inc. XXIV do art. 19 da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 2/08.
Perceba-se que a mesma justificativa teórica que admite a exigência de documentos complementares aos
índices contábeis do licitante é a que permite que o particular comprove sua qualificação econômico-financeira
por outros meios, para além da apresentação de suas demonstrações financeiras registradas. A aferição de
índices contábeis é uma importantíssima ferramenta para avaliação da situação econômico-financeira de uma
empresa, mas não é absoluta e admite comprovação em sentido contrário.
Perceba-se que a mesma justificativa teórica que admite a exigência de documentos complementares aos
índices contábeis do licitante é a que permite que o particular comprove sua qualificação econômico-financeira
por outros meios, para além da apresentação de suas demonstrações financeiras registradas. A aferição de
índices contábeis é uma importantíssima ferramenta para avaliação da situação econômico-financeira de uma
empresa, mas não é absoluta e admite comprovação em sentido contrário.
A Administração Pública deve permitir que os particulares busquem comprovar sua capacidade econômicofinanceira por outros meios caso não consigam fazê-lo por intermédio da apresentação dos seus índices
contábeis. A conduta de condicionar a contratação administrativa ao atendimento rigoroso de índices contábeis
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deve representar a exceção, a ser empreendida apenas em casos em que tal medida justificar-se sob o ponto de
vista técnico.
A licitação pública, no entanto, destina-se, conforme dispõe o art. 3º da lei nº 8.666/1993, a garantir a proposta
mais vantajosa seja selecionada pela Administração, ao que parece, diante da decisão em Inabilitar a
recorrente, o presidente da comissão e equipe de apoio, para o fim da decisão quanto a inabilitação final da
Recorrente, feriu-se o princípio do instrumento convocatório, em que pese a analise junto ao documento
apresentado (Balanço Patrimonial e Demonstrações) como forma de comprovar a boa capacidade financeira
em relação aos índices alcançados.
A própria Constituição da Republica assevera no inciso XXI de seu art. 37, que somente serão permitidos as
exigência indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Por toda estas razões, não resta dúvida que a Administração pública deverá atuar ao examinar os documentos
(Balanço de pagamento e Demonstrações) com esteio nos princípios, dentre outros, da razoabilidade,
proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo moderado. Não se devem excluir quaisquer
licitantes por equívocos ou erros formais atinentes à apresentação da sua capacidade financeira.
Portanto, a RECORRENTE é uma empresa séria, que, buscando uma participação idônea no certame,
preparou sua documentação e proposta em rigorosa conformidade com as exigências do edital e na
legislação, provando sua plena qualificação para esse certame, conforme exigido pelo edital.
Com base nisso, entendendo essa relação entre princípios, a própria Lei 8.666/93 previu a possibilidade de
realizar diligência complementar.
É o que nos traz o art. 43, § 3º da Lei de Licitações:
“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.”
Todavia, sucede que, levando-se em conta que o Edital é um ato administrativo normativo e, portanto, infra
legal (sem força de lei), não possui, pois, o condão de estabelecer restrição não levada a termo pela
Constituição Federal, sob pena de subverter inteiramente a ordem jurídica vigente, pelo o que resta indubitável
a constitucionalidade das normas que consignam exigências dessa espécie.
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Assim, não há que se cogitar em inabilitação, pois ficou comprovadamente que a mesma atendeu ao que
foi solicitado no instrumento convocatório, fazendo com que o pedido de INABILITAÇÃO da empresa GRS
SILVA CONSTRUCOES EIRELI, registrada no CNPJ sob nº 17.909.903/0001-92, feito pela comissão
presidente da comissão permanente de licitação seja considerado e julgado EM TODO PROCEDENTE.

Diante do exposto e, buscando atender a celeridade e eficiência na Administração Pública, o Presidente da
Comissão e equipe de apoio, amparado na legislação aplicável, e em princípios basilares da licitação, deve
Habilitar a empresa GRS SILVA CONSTRUCOES EIRELI, registrada no CNPJ sob nº 17.909.903/0001-92,
razão pela qual, requeremos a procedência total do recurso apresentado.

V - DOS PEDIDOS
Diante ao exposto, tendo em vista que a empresa GRS SILVA CONSTRUCOES EIRELI, registrada no
CNPJ sob nº 17.909.903/0001-92, atendeu a todos os requisitos exigidos no processo licitatório na modalidade:
CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2021, ante aos fatos narrados e as razões de direito aduzidas na presente
peça, REQUER que seja reconhecido o presente RECURSO, por fortes indícios de fundamentação legal ou
jurídica que possa conduzir a reforma da decisão proferida pelo Presidente da Comissão de Licitação..

Isto posto, requer-se seja reformada a decisão que houve por bem declarar a empresa GRS SILVA
CONSTRUCOES EIRELI, registrada no CNPJ sob nº 17.909.903/0001-92, Inabilitada.

Que o presente recurso administrativo seja acatado e a fase de Habilitação seja reformulado, declarando a
empresa LVT CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 10.609.085/0001-63 habilitada no referido certame
licitatório.

Caso o presente recurso não seja acatado que sejam extraídas cópias de todo e processo licitatório remetendoas para Egrégio Tribunal de Contas do Município, Ministério Púbico Federal e câmara de vereadores
com o fim de apurar a necessidade de instauração de uma Tomada de Contas Especial Quanto ao objeto e
processo licitado.

Em caso de prosperar outro entendimento por parte deste Digno Presidente da Comissão de Licitação, requer
seja o presente encaminhado à apreciação da autoridade superior do órgão licitante, para que, em última
análise, decida sobre seu mérito, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei Federal n° 8666/93.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

G R S SILVA CONSTRUCOES EIRELI

PROTOCOLO

203551117 - 09/09/2020

ATO

002 - ALTERAÇÃO

EVENTO

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600347642
CNPJ 17.909.903/0001-92
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97995876 DE 09/09/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 09/09/2020

EVENTOS
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97995876

________________________________________
TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

1
Junta Comercial do Estado da Bahia

09/09/2020
Certifico o Registro sob o nº 97995876 em 09/09/2020
Protocolo 203551117 de 09/09/2020
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Chancela 141763874091764
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por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 07/12/2021 09:13:57 que o documento de hash (SHA-256)
1169184e75b82fef2c1eb7bf0294fe9a0de06c4757b3c18ff30c2fe47c7dac1e foi validado em 06/12/2021 11:29:55 através da transação blockchain
0x8dc7c9615ebdb02b49fd3cc68e9b7a691154ad5639a7e5c566adc7f4a5fea7be e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 40458)
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA
A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de
código 1169184e75b82fef2c1eb7bf0294fe9a0de06c4757b3c18ff30c2fe47c7dac1e foi autenticado de acordo
com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único
denominado NID 40458 dentro do sistema.
A autenticação eletrônica do documento intitulado "GRS SILVA CONTRUÇÕES - PROCURAÇÃO ALEX
SOUZA", cujo assunto é descrito como "GRS SILVA CONTRUÇÕES - PROCURAÇÃO ALEX SOUZA", faz
prova de que em 06/12/2021 11:29:46, o responsável Di Oliveira Consultoria em Serviços Digitais
(36.084.107/0001-02) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova
de autenticidade, sendo de Di Oliveira Consultoria em Serviços Digitais a responsabilidade, única e exclusiva,
pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.
Este CERTIFICADO foi emitido em 06/12/2021 11:31:07 através do sistema de autenticação eletrônica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e
Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.
Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da
transação blockchain 0x8dc7c9615ebdb02b49fd3cc68e9b7a691154ad5639a7e5c566adc7f4a5fea7be.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
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ILUSTRISSIMO SENHOR JADER LUIZ AZEVEDO DA PALMA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO DE PIATÃ/BA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA RURAL QUE LIGA A BA 148 AO
DISTRITO DE INÚBIA, NESTE MUNICÍPIO DE PIATÃ, ESTADO DA BAHIA.
A RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.464.285/0001-14, Avenida
Castro Alves nº 136, Sala, 01, Centro, Tapiramutá  BA, CEP 44.840-000, na qualidade de uma das
empresas licitantes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 001/2021, vem, respeitosamente, perante
Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 109, inciso I da lei 8.666/93, interpor o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.
Preambularmente, assevere-se que a interposição do presente recurso é tempestiva,
considerando que protocolado no prazo de cinco dias úteis da intimação do ato que declarou
inabilitada a recorrente, nos termos do art. 109, inciso I da Lei 8.666/93. Pois o prazo recursal passa
a ser contador a partir do dia 23/12/2021 conforme publicação de N° 1762 do diário oficial do
município.

RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Avenida Castro Alves, n°.136, Sala 01, Centro, Tapiramutá ±BAHIA
(71) 99710-7550
CNPJ:17.464.285/0001-14

EMAIL: rjvempreend@gmail.com
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I  DOS FATOS
A Prefeitura Municipal de PIATÃ lançou a Concorrência Pública nº 001/2021, cujo objeto
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA RURAL QUE LIGA A BA 148 AO
DISTRITO DE INÚBIA, NESTE MUNICÍPIO DE PIATÃ, ESTADO DA BAHIA.
No dia e horário designado no Edital realizou-se a sessão presencial, tendo sido realizado
o credenciamento e recebimento dos envelopes as propostas de preços e a documentação de
habilitação dos participantes da licitação em epígrafe. Abertos os envelopes de habilitação das
empresas licitantes, estas manifestaram seus argumentos pela inabilitação das concorrentes, e,
após, a sessão foi encerrada para análise interna pela Comissão.
Ocorre que, em 17 de dezembro de 2021, a Recorrente, foi surpreendida com a decisão
da Comissão Permanente de Licitação, que a INABILITOU, por não terem atendido as exigências
do Edital, sendo que a Recorrente apresentou toda documentação exigida no Edital. Destarte
que das 08 (oito) empresas participantes, apenas 04 (quatro) empresas foram habilitadas.
Desse modo, a Recorrente, inconformada com a decisão ilegal, abusiva e arbitraria da
Comissão Permanente de Licitação, que a inabilitou, por não ter, supostamente, comprovado
os requisitos de habilitação, interpõe o presente Recurso, demonstrando a comprovação de
todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital.
II  DO ATENDIMENTO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
Inicialmente, importa consignar que a vinculação ao instrumento convocatório se traduz
uma importante garantia para a sociedade de que não haverá favorecimentos ou
direcionamentos nas aquisições feitas pela Administração Pública.
Esclarece-se também que esse princípio está ligado ao princípio da legalidade, previsto
no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como na Lei Federal de Processo
Administrativo.
Denota-se, assim, que o princípio da legalidade irradia seus efeitos em todos os atos da
Administração, de modo que não existe interesse público à margem da lei.

RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Avenida Castro Alves, n°.136, Sala 01, Centro, Tapiramutá ±BAHIA
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Nesse sentido, cabe relembrar a seguinte redação do art. 41 da Lei no 8.666/1993:
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não há espaços para arbitrariedades ou escolhas de licitantes por regras não estabelecidas no
edital. No mesmo sentido, a Administração deve buscar a proposta mais vantajosa dentro das
regras do edital e sem julgamentos subjetivos.

Contudo, conforme consta da decisão que inabilitou a Recorrente, a
Comissão Permanente de Licitação concluiu, sem qualquer fundamento
idôneo, que a Recorrente não cumpriu itens do Edital, em razão de:
 Não atender os itens 18.4, alínea b.1e quanto ao item
18.4, alínea e.
- b.1. Comprovação da capacitação técnico operacional
ou técnico-profissional, mediante a apresentação de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo à execução de
obra ou serviço de engenharia, compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitação e/ou apresentação de Certidão de
Acervo Técnico  CAT, expedida pelo CREA ou CAU da
região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em
nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participarão da obra e/ou serviços, que
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
ou o Registro de Responsabilidade Técnica 
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E) Comprovação de que a pessoa jurídica possui em seu
quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo
Menos 01 (um) profissional técnico qualificado com
formação em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo e
01 (um) Engenheiro de Segurança ou Técnico de Segurança
do Trabalho, para atuarem como responsáveis técnicos de
suas respectivas áreas, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou
Serviço de características semelhantes ao objeto da
licitação. 

Ocorre que a Recorrente apresentou às fls. 28/58, de forma completa,
contendo atestados, certidões de acervo técnico, ART e contrato de serviços
executados, compatíveis em características, quantidades e prazos ao objeto
da licitação, pelo que jamais poderia ter sido inabilitada por este motivo.
Ainda, vale destacar que, a RJV EMPREENDIMENTOS apresentou
comprovação de serviços executados com complexidade superior ao exigido
no edital pois apresenta serviços de regularização, compactação, revestimento
primário, sinalização, base, sub-base, aplicação de concreto asfáltico, itens de
relevância suficientes para comprovar a qualificação da empresa em executar
o serviço.
Ademais disso, importa consignar que a Recorrente apresentou para o
item 18.4 alíneas E, equipe técnica compatível ao edital composta de
engenheiro civil, técnico em segurança do trabalho, declarações de
conhecimento ao local da obra, e equipe técnica conforme exigências, porém
de forma equivocada a empresa foi inabilitada por não atender esse item. Vale
ressaltar que o responsável técnico é sócio administrador da empresa e está
vinculado ao Crea jurídico além de ser detentor dos atestados apresentados, o
técnico em segurança do trabalho apresenta contrato de prestação de serviços
em vigor por tempo indeterminado e registro válido vinculado ao ministério do
trabalho.
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A lei 7.410/85, criada para regular a especialização de Engenheiros,
Arquitetos e Técnicos em Segurança do Trabalho não obriga o registro desse
profissional no CREA. Vejamos a redação do Art. 2° desta lei:


 

   !"

será permitido, exclusivamente:
I  ao portador de certificado de conclusão de curso de Técnico de
Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País em estabelecimento de ensino
de 2º Grau;
II  ao portador de certificado de conclusão de curso de Supervisor de
Segurança do Trabalho, realizado em caráter prioritário pelo Ministério do
Trabalho;
III  ao possuidor de registro de Supervisor de Segurança do Trabalho,
expedido pelo Ministério do Trabalho, até a data fixada na regulamentação
 # 
Ou seja, após a conclusão do curso de Técnico em Segurança do
Trabalho, o profissional precisa apenas fazer o seu registro junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego  (MTE), sendo desnecessário o registro no CREA.
Portanto, o Técnico em Segurança do Trabalho não precisa ter
registro no CREA, muitos o fazem, porém não é obrigatório, afinal, o
CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, destinado ao
atendimento de profissionais dessa área, o que não é o caso do Técnico
de Segurança do Trabalho.
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Os princípios básicos da licitação estão previstos no artigo 37 da
Constituição Federal, o mesmo que instituiu a regra da obrigatoriedade
da licitação. A Constituição Federal prevê que as licitações devem
obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade ou igualdade,
moralidade ou probidade administrativa, publicidade e eficiência.
A licitação tem por objetivo escolher a proposta mais vantajosa para o
município, a partir do momento que a comissão inabilita um participante
por não apresentar carta de anuência de técnico de segurança do
trabalho o mesmo apresentando contrato de prestação de serviços em
vigor, a comissão está ferindo os princípios da constituição indo contra a
intenção da administração em abrir competitividade para obter a
proposta mais vantajosa para o município.
Desse modo, é ilegal, abusiva e arbitraria a decisão da Comissão que
conclui pela ausência de cumprimento dos requisitos de habilitação da
Recorrente, uma vez que foram apresentados todos os documentos
hábeis à sua habilitação, conforme demonstrado acima, inexistindo
qualquer vicio nos referidos documentos.
Considerando que restou devidamente comprovada a habilitação da
Recorrente nos termos do Edital, uma vez que apresentado o atestados e
equipe técnica apta para executar o serviço caso venha a ser
adjudicado, deve ser reformada a decisão para declarar habilitada a
recorrente.
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Assim, firme nas razões apresentadas e considerando abusiva, ilegal e
arbitraria a decisão da Comissão Permanente de Licitação, pugna a
Recorrente pelo provimento do Recurso, com a sua consequente
habilitação, sob pena de violação do princípio da legalidade e da
veiculação ao instrumento convocatória que, consequentemente,
implicará em apuração pelas autoridades competentes.

III - DO PEDIDO

Ante tudo quanto exposto, requer-se seja CONHECIDO E PROVIDO, para
reformar a decisão que inabilitou a Recorrente para declarar habilitada,
sob pena de violação do princípio da legalidade e da veiculação ao
instrumento convocatória que, consequentemente, implicará em
apuração pelas autoridades competentes.

Termos em que, pede deferimento.

Tapiramutá/BA, 28 de dezembro de 2021.
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________________________________________
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Regulamentado pela Portaria nº 89 de 22 de Janeiro de 2016

Este documento é valido em todo territorio nacional.

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro de Registro Profissional e com o que dispõe
a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985 , o Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986; o(a) senhor(a)
KLEITON SILVA DE ALENCAR, CPF 018.391.825-80 foi registrado(a) como Técnico de segurança
do trabalho, na(s) função(ões) de Técnico de segurança do trabalho, sob o número 0018698/BA, em
06/07/2020, conforme processo nº 14021.134770/2020-73, estando apto a exercer a profissão.

Certidão emitida as: 16:45 de 06/07/2020.
Este documento é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do
Sistema Informatizado de Registro Profissional - Sirpweb, na Internet, no endereço:
http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb, por meio do código: 532693.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210661313

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à
BA20210638421
1. Responsável Técnico
RAIMUNDO VASCONCELOS SANTOS FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0511145446
Registro: 79465/D BA

Empresa contratada: RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000218520-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: Cerqueira Correia Engenharia LTDA

CPF/CNPJ: 20.591.114/0001-60
Nº: 134

RUA CHINA

Complemento:

Bairro: CASEB

Cidade: FEIRA DE SANTANA

UF: BA

Contrato: 276/2020

CEP: 44052021

Celebrado em: 03/08/2020

Valor: R$ 450.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Serviço

Nº: S/N

AVENIDA BARROS E ALMEIDA

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTÔNIO DE JESUS
Data de Início: 03/08/2020

UF: BA
Previsão de término: 03/12/2021

Finalidade: Infraestrutura

CEP: 44430108
Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus Bahia

CPF/CNPJ: 13.825.476/0001-03

4. Atividade Técnica
12 - Execução

Quantidade

Unidade

941,61

t

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações
Serviços de Usinagem e Aplicação de CBUQ em diversas ruas do município de Santo Antônio de Jesus, Bahia.
6. Declarações
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE
8. Assinaturas

RAIMUNDO VASCONCELOS SANTOS FILHO - CPF: 040.053.965-93

Declaro serem verdadeiras as informações acima
________________, ________ de ___________________ de ________
Local

data

Cerqueira Correia Engenharia LTDA - CNPJ: 20.591.114/0001-60

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
10. Valor

Isento conforme Resolução 1025/2009

Registrada em: 17/11/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: AAxWw
Impresso em: 18/11/2021 às 13:20:16 por: , ip: 45.225.165.146
www.creaba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210638509

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
1. Responsável Técnico
RAIMUNDO VASCONCELOS SANTOS FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0511145446
Registro: 79465/D BA

Empresa contratada: RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000218520-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: EMBRATEC Empresa Brasileira de Terraplanagem e Construções LTDA

CPF/CNPJ: 13.958.897/0001-02

Complemento: 6 ANDAR

Nº: 190
Bairro: PARQUE BELA VISTA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

RUA SENADOR THEOTÔNIO VILELA

Contrato: 05/2018

CEP: 40279435

Celebrado em: 21/05/2018

Valor: R$ 850.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Serviço

Nº: S/N

DISTRITO GUARANI

Complemento: DO DISTRITO DE GUARANI A CORUMBAU

Bairro: GUARANI

Cidade: PRADO

UF: BA

Data de Início: 21/05/2018

Previsão de término: 21/05/2022

Finalidade: Infraestrutura

CEP: 45980000
Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Prado - Bahia

CPF/CNPJ: 13.761.713/0001-10

4. Atividade Técnica
12 - Execução

Quantidade

Unidade

48,20

km

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações
Recuperação de Estradas Vicinais que ligam os Distritos de Guarani e Corumbau.
6. Declarações
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE
8. Assinaturas

RAIMUNDO VASCONCELOS SANTOS FILHO - CPF: 040.053.965-93

Declaro serem verdadeiras as informações acima
________________, ________ de ___________________ de ________
Local

data

EMBRATEC Empresa Brasileira de Terraplanagem e Construções LTDA CNPJ: 13.958.897/0001-02

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94

Registrada em: 18/10/2021

Valor pago: R$ 233,94

Nosso Número: 53493231

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: w5x4Y
Impresso em: 18/11/2021 às 13:21:05 por: , ip: 45.225.165.146
www.creaba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

44002/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 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 RAIMUNDO VASCONCELOS SANTOS FILHO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: RAIMUNDO VASCONCELOS SANTOS FILHO
Registro: 79465/D BA
RNP: 0511145446
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Registrada em: 28/01/2019
Número da ART: BA20190013135
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Baixada em: 18/02/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Prado - Bahia
CPF/CNPJ: 13.761.713/0001-10
Endereço do contratante: RUA José Antonio Barreto
Nº: 35
Bairro: Centro
Complemento:
UF: BA
CEP: 45980000
Cidade: Prado
Contrato: 077/2019
Celebrado em: 11/01/2019
Valor do contrato: R$ 1.026.542,25
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA diversas estradas
Nº: S/N
Bairro: Povoados
Complemento:
UF:
BA
CEP: 45980000
Cidade: PRADO
Data de início: 12/01/2019
Conclusão efetiva: 12/01/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
CPF/CNPJ: 13.761.713/0001-10
Proprietário: Prefeitura Municipal de Prado - Bahia
Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 25000.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES
PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #694 - ESTRADAS 111 - Execução de Obra Técnica
50.00 QUILÔMETRO;
Observações
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obra e engenharia na execução de recuperação de estradas vicinais que ligam
o entroncamento das Ostras a BA 489(prado – Itamaraju), Veleiros à Carruola, Cumuruxatiba à Antonio de Paula, Estradas das comunidades
Indíginas, Craveiro à BR 101, BR 101 à Limeira, BR 101 à São Francisco, São Francisco à BA 001(Alcobaça – Prado) localizada neste Município

Informações Complementares
COM EXCEÇÃO DE DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO REQUERENTE.
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.
Certidão de Acervo Técnico nº 44002/2020
19/02/2020, 19:43
3bz7b
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creaba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3bz7b

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 08/09/2020, às 18:30.
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Certidão nº 44002/2020
08/09/2020, 18:30
Chave de Impressão: 3bz7b
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém 3 folhas

Segunda-feira
3 de Janeiro de 2022
82 - Ano VII - Nº 1778

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 08/09/2020, às 18:30.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7FA88VSXWFT10IJTUI0/GA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Piatã

Segunda-feira
3 de Janeiro de 2022
83 - Ano VII - Nº 1778

Certidão nº 44002/2020
08/09/2020, 18:30
Chave de Impressão: 3bz7b
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 44002/2020, emitida em
19/02/2020

Página 3/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 08/09/2020, às 18:30.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7FA88VSXWFT10IJTUI0/GA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Piatã

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 44002/2020, emitida em
19/02/2020

Página 4/4

Certidão nº 44002/2020
08/09/2020, 18:30
Chave de Impressão: 3bz7b
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém 3 folhas

Segunda-feira
3 de Janeiro de 2022
84 - Ano VII - Nº 1778

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 08/09/2020, às 18:30.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7FA88VSXWFT10IJTUI0/GA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
3 de Janeiro de 2022
85 - Ano VII - Nº 1778

Piatã

Página 1/3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

114875/2021
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 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 RAIMUNDO VASCONCELOS SANTOS FILHO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: RAIMUNDO VASCONCELOS SANTOS FILHO
Registro: 79465/D BA
RNP: 0511145446
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Registrada em: 19/10/2021
Número da ART: BA20210639148
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Contratante: Prefeitura Municipal de Terra Nova - Ba
CPF/CNPJ: 13.824.511/0001-70
Endereço do contratante: RUA Dr. Flávio Godofredo Pacheco Pereira
Nº: 02
Bairro: Centro
Complemento:
UF: BA
CEP: 44270000
Cidade: TERRA NOVA
Contrato: 002/2021
Celebrado em: 22/02/2021
Valor do contrato: R$ 1.650.353,58
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Cesar Borges
Nº: S/N
Bairro: Centro
Complemento:
UF: BA
CEP: 44270000
Cidade: TERRA NOVA
Data de início: 01/03/2021
Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Terra Nova - Ba

CPF/CNPJ: 13.824.511/0001-70

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 Execução de Obra Técnica 1053.08 METRO CÚBICO;
Observações
Pavimentação asfáltico em CBUQ sobre paralelepípedos, na Av César B e praça Lourival B. em Terra Nova - Ba.

Informações Complementares
Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
O período global do contrato é de 01/03/2021 a 22/02/2022 e o período parcial executado foi de 01/03/2021 a 01/10/2021 conforme atestado
anexo.
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.
Certidão de Acervo Técnico nº 114875/2021
22/10/2021, 08:41
WWzZ2
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creaba.sitac.com.br/publico/, com a chave: WWzZ2

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

114867/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 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 RAIMUNDO VASCONCELOS SANTOS FILHO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: RAIMUNDO VASCONCELOS SANTOS FILHO
Registro: 79465/D BA
RNP: 0511145446
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Registrada em: 25/11/2020
Número da ART: BA20200412478
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Baixada em: 11/10/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Souto Soares
CPF/CNPJ: 13.922.554/0001-98
Endereço do contratante: AVENIDA José Pereira Sampaio
Nº: 08
Bairro: Centro
Complemento:
UF: BA
CEP: 46990000
Cidade: SOUTO SOARES
Contrato: 138/2020PS-PMSS
Celebrado em: 05/10/2020
Valor do contrato: R$ 1.425.196,46
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA José Pereira Sampaio
Nº: 08
Bairro: Centro
Complemento:
UF: BA
CEP: 46990000
Cidade: SOUTO SOARES
Data de início: 05/10/2020
Conclusão efetiva: 05/02/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Souto Soares

CPF/CNPJ: 13.922.554/0001-98

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS > #694 - ESTRADAS 111 - Execução de Obra Técnica 21.10 QUILÔMETRO;
Observações
Execução de obras de engenharia relativos à recuperação de21,1km de estradas vicinais no Mun de Souto SoaresBA

Informações Complementares
Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.
Certidão de Acervo Técnico nº 114867/2021
19/10/2021, 10:23
997D9
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creaba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 997D9

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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0802/2021

HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 0756/2021

A Prefeitura Municipal de PIATÃ-BA, torna público a HOMOLOGAÇÃO e o EXTRATO DO CONTRATO conforme
segue:
- LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ - BA
- PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0157/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
- PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0756/2021
- OBJETO: prestação de serviços no reparo de tanque do caminhão pipa com alongamentodo tanque de água,
instalação de dreno de de 2.1/2", chuveira de rabo de pavão na parte traseira do tanque, instalação de
mangueira e escada de acesso lateral, que presta serviços a Secretaria de Obras deste Município.
- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ - BA - CNPJ 13.675.681/0001-30
- CONTRATADA: METALURGICA SANTA RITA LTDA, CNPJ 00.486.065/0001-99
- NÚMERO E DATA DO CONTRATO: 0802/2021 DE 20/12/2021
- VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 20/12/2021 A 31/12/2021
- VALOR DO CONTRATO: R$ 17100 (DEZESSETE MIL E CEM REAIS)
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09 / 2049 / 3.3.90.39.00 / FONTE /
MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - PREFEITO MUNICIPAL
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0803/2021

HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 0757/2021

A Prefeitura Municipal de PIATÃ-BA, torna público a HOMOLOGAÇÃO e o EXTRATO DO CONTRATO conforme
segue:
- LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ - BA
- PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0095/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E
LAZER
- PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0757/2021
- OBJETO: prestação de serviços na confecção de portões com tubos galvanizados, para instalação no Centro
Educacional Benevenuto Candido Pereira, Escola Adelaide de Carvalho Ramos, Escola Prof. Reginaldo Marcelo
de Oliveira, Centro Educacional Arquimedes de Almeida, da Rede Pública do Ensino Fundamental, deste
Município.
- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ - BA - CNPJ 13.675.681/0001-30
- CONTRATADA: JEOVANA RODRIGUES DA SILVA, CNPJ 42.086.429/0001-93
- NÚMERO E DATA DO CONTRATO: 0803/2021 DE 20/12/2021
- VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 20/12/2021 A 31/12/2021
- VALOR DO CONTRATO: R$ 17326,6 (DEZESSETE MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E
SESSENTA CENTAVOS)
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04 / 2014 / 3.3.90.39.00 / FONTE /
MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - PREFEITO MUNICIPAL
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0807/2021

HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO
REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 0761/2021

A Prefeitura Municipal de PIATÃ-BA, torna público a HOMOLOGAÇÃO e o EXTRATO DO CONTRATO conforme
segue:
- LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ - BA
- PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0097/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E
LAZER
- PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0761/2021
- OBJETO: Contratação de uma Orquestra Filarmônica para apresentação na comemoração da Festa do
Padroeiro Bom Jesus, que será no dia 02 de Janeiro de 2022, nesta cidade de Piatã-Ba.
- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ - BA - CNPJ 13.675.681/0001-30
- CONTRATADA: SOCIEDADE MUSICAL E BENEFICIENTE LIRA DOS ARTISTAS, CNPJ 14.321.087/0001-03
- NÚMERO E DATA DO CONTRATO: 0807/2021 DE 23/12/2021
- VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 23/12/2021 A 31/01/2022
- VALOR DO CONTRATO: R$ 5000 (CINCO MIL REAIS)
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04 / 2022 / 3.3.90.39.00 / FONTE /
MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - PREFEITO MUNICIPAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7FA88VSXWFT10IJTUI0/GA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

