
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES - PORT. SEMOP 018/2019
SALVADOR

PReFElTURA

PRINCfRA CAPITAL DO CRASfL

RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo n® 5112/2018

Referência: Concorrência 005/2019

Assunto: Resposta ao Recurso Administrativo (Of. SEMOP/EXT. 1424)

Senhor Secretário Municipal de Ordem Publica,

Trata-se da Concorrência 005/2019 para contratação de empresa ou consórcio de empresas 
especializadas em engenharia sanitária, para prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos nas Ilhas de Maré, Frades e Bom Jesus dos Passos, NL 18, do Município do 
Salvador, conforme especificações contidas no Projeto Básico - Anexo 1, do Edital.

A sessão pública de reabertura da Concorrência 005/2019 ocorreu no dia 30 de agosto de 2019, e 
após análise da proposta e documentação de habilitação, conforme especificações técnicas 
previstas no ato convocatório, a Comissão de licitação com apoio da Comissão Técnica da 
Limpurb, declarou inabilitada a empresa Meta Ambiental Slu Ltda - EPP, ora recorrente, e 
habilitou as empresas BF Serviços Ambientais e SP Soluções Ambientais Ltda.

A empresa Meta Ambiental Slu Ltda - EPP, inconformada com o resultado de sua inabilitação 
(Envelope 02), na licitação em epigrafe, interpôs RECURSO ADMINISTRATIVO, fls. 1590- 
1609, dos autos (Of. SEMOP/ EXT. 1424, de 09/09/2019) contra a decisão que declarou a sua 
inabilitação, assim como da decisão que habilitou as licitantes BF SERVIÇOS AMBIENTAIS e 
SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.

I - DA TEMPESTIVIDADE

Ainda durante a sessão pública, foi dado ciência aos interessados, dos prazos estabelecidos para^ 
apresentação das razões do recurso e contrarrazões, conforme disposto na Lei 8.666/93. As 
empresas protocolaram, tempestivamente, no Protocolo Geral dessa Secretaria Municipahde 
Ordem Pública - SEMOP os memoriais das razões e contrarrazões do Recurso AdministrániWL^
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n - DAS RAZÕES DA RECORRENTE

Em sua peça recursal a recorrente, se dedica a uma linguagem agressiva e pejorativa, onde 
expressamente agride a Comissão de Licitação, e, mediante uma redação confusa, obscura e sem 
sequência e estrutura lógica, muitas das vezes, demandou um esforço um tamanho da comissão 
para compreender suas razões e pedido.

Assim, nesse emaranhado, são as alegações da Recorrente:

Item 1, intitulado de Preliminar:

- No parágrafo 1.2 (as fls. 3), a recorrente lista os itens do edital que motivaram sua inabilitação: 
item 10.6.1.2, alíneas “a” e V’; e item 10.6.2, alíneas “g” e “h”;

" No parágrafo seguinte (1.3, as fís. 3), a recorrente acusa a “Comissão” de ter entregue o 
relatório da decisão do julgamento dos documentos do envelope 02, sem ter lido o mesmo e que 
assim se deu pois ^^sabe-se que esta eivada de vícios e desrespeito ao Licitante quanto ao pedidos 
de Diligência junto ao CREA que foi escancaradamente ignorada pela comissão que fez um 
oficio vazio sem a análise de corpo, respondendo algo que não foi matéria de consulta junto ao 
CREAr

- Na folha seguinte, de número 4, não mais identificando os parágrafos como na pagina 
anterior, a recorrente passou a discorrer, sob seu ponto de vista, da inabilitação da empresa BF 
Soluções Ambientais (que em verdade, corrigindo o nome da empresa é BF Serviços 
Ambientais), por descumprir os itens 10.3.1.1, 10.6.2, anexo III.14 do edital. Nesse mesmo 
passo, também acusa (ou a inabilita) a Comissão de Licitação por “«ão conferir a ART não 
apresentada e baixada, que acompanha aCATda Empresa BF Serviços Ambientais, objeto de 
consulta junto ao CREA em que protocolamos pedido de Nulidade do registro do Atestado face 
estar a mesma, em desconformidade com o CREA e com o contrato emergencial 33/2019, 
apresentação, dentre outros a serem relatados abaixo/^ GRIFFO NOSSO

- Na folha seguinte, de número 5, a recorrente intitula de INABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA, ao que parece, contra a licitante BF Serviços Ambientais, e apresenta alguns 
fragmentos de normas não identificadas (primeiro parágrafo) e citação de suposto trecho da 
Resolução 1.025/209 do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura - CONFEA que ao 
final é concluída como sendo julgado do TCU - Acórdão 655/2016 - Plenário (no parágrafo 
segundo). Manual de Procedimentos Operacionais do CREA.

- Nas folhas 6 e 7, a recorrente alega que:

® “fl ART emitida vela empresa BF Serviços Ambientais deve ser cancelada oelo CREA
por estar burlando o Manual de Procedimentos (...) por ser inservível para comprovar
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capacidade técnica do engenheiro detentor do atestado sendo incompatível com a
quantidade, prazos com relação ao Atestado emitido pela Limpurb^ (GRIFFO 
NOSSO)

• Acusações contra a Comissão de Licitação, referentes a decisões pretéritas e devidamente 
fundamentadas pela Comissão e chanceladas por todos os licitantes, inclusive pela 
Recorrente, bem como, acusa também o colegiado por descumprimento de regras do 
edital, sem apontá-las.

- Na folha 9, a) inicia com intitulação INABILITAÇÂO SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS, 
onde a recorrente alega que a licitante SP Soluções Ambientais descumpriu: o item 10.2.2 - 
ausência de documento dos sócios administradores; e item 10.3. 1.1- que o Balanço apresentado 
em forma de SPED não contém índices de acordo com seu balanço;

b) no item 1, nova intitulação (da folha 09 a 16 - DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO 
HABILITAÇÃO DA EMPRESA META AMBIENTAL, onde a recorrente alega ter cumprido os 
itens do edital que a inabilitou:

- Item 10.6.1.3 - alínea “a” - que comprova com documentos ás fls. 1230 e 1232 dos autos 
da Concorrência em análise; alínea “c” comprova com documentos as fls.1235;

- acusa a Comissão Técnica de não saber avaliar o atestado da recorrente e que foge ao 
princípio da vinculação ao edital por exigir demonstração efetiva de vínculo entre o 
prestador e tomador de serviços, "pois é proibido exigir extrato de contrato e nota fiscal 
junto com atestado de capacidade técnica.’’''

-Item 10.6.2 —diz a recorrente que comprova com os documentos ás fls. 1227- 1228e 1226; 
as exigências das alíneas e, f, g e h comprova com os documentos ás fls. 1250 e 1251, 
1241 e 1243, 1237 a 1239; Declara ainda, que por não confiar “na imparcialidade da 
comissão técnica de licitação requer que os atestados informados nas folhas acima sejam 
interpretados por técnico do CREA. ”

- que 0 item 10.7.1.4 esta atendido no bojo da declaração do anexo 111.13;

- que o anexo 01.3 é atendido no documento de fls. 1257

- Por fim, na folha 17, recorrente pede:

a) sua habilitação no certame;

b) inabilitaçâo das licitantes:

- BF Serviços Ambientais: por não atender aos itens 10.3.1.1, 10.6.2 e Anexo III.14

- SP Soluções Ambientais: por não atender aos itens 10.2.2; 10.3.1.1 e anexos III. 3 e I1I.6.



III - DAS CONTRARRAZÔES

Conforme previsto, no art. 109, §3^ Lei 8.666/93 houve manifestação de Contrarrazões por parte 
das empresas SP Soluções Ambientais e BF Serviços Ambientais, cópias anexas.

o A empresa contrarrazoante, SP Soluções Ambientais alega, resumidamente;

- que a recorrente, numa manifestação desrespeitosa e imoral, e ainda, por falta de 
qualificação, inventa exigência de documento que não foi pedido no item 10.2.2, do 
edital, qual seja, documentos dos sócios administradores, para requerer a inabilitação da 
contrarrazoante, senão vejamos:

“ 10.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou o respectivo instrumento de 
consolidação estatutária ou contratual em vigor com as posteriores alterações, se houver, 
devidamente registrados no órgão de registro de comércio do local de sua sede e, em se 
tratando de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 
administradores;"

- que não prospera a impugnação dos documentos exigidos no item 10.3.1.1, uma vez 
que a contrarrazoante ao apresentar o SPED trimestral o faz para atender uma 
exigência fiscal, em função do EFD - Escrituração Fiscal Digital, isso não quer dizer 
que o balanço é encerrado trimestralmente, e conforme consta na documentação, o 
balanço esta em conformidade com a legislação, sendo balanço anual e não 
trimestral.(...) ”

- quanto a alegação da recorrente acusando essa contrarrazoante de descumprir o 
anexo III.3 e III.6 sustenta sua regularidade com base no disposto no item 8.1 “e” do 
edital e amparado no entendimento da Corte de Contas que considera “ser ilegal a 
inabilitação de empresa em função da falta de apresentação de declaração que não 
constava no rol de documentos especificados no edital como sendo necessário para a 
habilitação"'

- e após requer que: sejam acolhidas suas contrarrazões julgando improcedente o recurso 
impetrado pela empresa META AMBIENTAL SLU LTDA - EPP, mantendo a 
Contrarrazoante habilitada por ter atendido as exigências editalícias, e mantendo a 
recorrente Inabilitada por ter deixado de atender as exigências do edital.

b) A empresa contrarrazoante BF Serviços Ambientais alega que não procede nenhuma 
das impugnações atribuídas a si pela recorrente:

- Que em relação ao item 10.3.1. l - Qualificação Econômica e Financeira (balanço), em 
relação aos índices contábeis, argui que “conforme se extrai da comparação entre os 
dados do balanço patrimonial da empresa (fls. 1.291) com os números constantes nas 
fórmulas dos índices contábeis (fls. 1.297), foram utilizados os valores totais do ano de



2018, enão os números de junho de 2018”, afirmação que é confirmada pela análise dos 
documentos das folhas citadas;

Quanto à afirmação de que a Licitante teria experimentado prejuízos no último 
exercício, à afirmação de que 50% dos ativos da empresa são permanentes qual o item 
do edital ou da lei que estaria sendo violado, e que conseqüência dessa afirmação da 
recorrente? E quanto a afirmação de que a empresa apurou lucro tributável inferior ao 
imposto de Renda e Contribuição Social do período, não há o que se questionar, uma 
vez que a contrarrazoante é optante do regime tributação por lucro presumível.

- que em relação ao item 10.6.2, “os atestados de capacidade técnica foram juntados às 
fls. 1.331-1.346, os contratos de prestação de serviço celebrado entre a BF e os 
profissionais foram juntados às fls. 1.347-1.353 e a declaração de disponibilidade dos 
profissionais, assinada pelos próprios, foi juntada ás fl. 1.354 da sua documentação”, 
documentos já analisados e validados por esta comissão;

- improcede a afirmação da Recorrente de que a contrarrazoante não teria demonstrado a 
satisfação das exigências de capacidade técnica pela não apresentação de ART ligada a 
um de seus atestados, o que invalidaria a CAT apresentadas pela contrarrazoante BF 
SERVIÇOS AMBIENTAIS seria irregular, e esclarece que, nem a Lei 8.666/93, nem o 
edital da presente licitação exigem apresentação de tal documento, pois as normas de 
regência requerem unicamente a juntada de atestados, não dos documentos que ensejaram 
a execução do serviço que gerou o atestado.

- Por fim pede a contrarrazoante: que o recurso seja totalmente desprovido, mantendo a 
recorrente. Meta Ambiental Slu Lida - EPP, inabilitada pelos fundamentos da decisão 
da Comissão.

IV - DA RESPOSTA E DO DIREITO

Com esteio no relatório da Comissão Técnica de Apoio, nos fundamentos legais e editalícios e 
obediência aos princípios que regem ao interesse e administração pública, passamos a responder 
0 presente recurso.

Conforme ata da sessão pública realizada em 02/09/2019, a Recorrente foi inabilitada por não 
atender aos itens 10.6.1.3, 10.6.2. e 10.7.1.4 do edital.

No seu recurso afirma, em síntese, que teria satisfeito todas as exigências do edital.

Em relação às demais licitantes, afirma que as mesmas não teriam satisfeito todas as exigência^ 
do edital, especialmente as exigências referentes a qualificação econômico-fmanceira e técnica.
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Decisão.

I - SOBRE AS RAZOES DA INABILITACÂO DA RECORRENTE

Em primeiro lugar, essa Comissão de Licitação admite a alegação da recorrente ao demonstrar 
que apresentou a declaração do anexo 111. 3, do edital, (apesar de não ter sido objeto que 
contribuiu pra sua habilitação), “Declaração de inexistência de participação de Servidores Públicos”, 
documento que consta na fl. 1275 da sua documentação.

Restam, no entanto, em relação aos fundamentos restantes alegações improcedentes e 
desfavoráveis a sua habilitação, senão vejamos:

1. Estabelece o item 10.6.1.3, do edital.:

‘10.6.1.3 Comprovação da Capacidade Técnica-Operacional de desempenho anterior, 
através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 
nome da LICITANTE, que comprove(m) estar exercendo ou ter exercido os serviços, 
em características, prazo e quantidades relativas às parcelas a seguir relacionadas;

« Coleta regular de resíduos sólidos domiciliares, porta a porta ou com equipamentos 
alternativos, tipo: carroça, triciclo, padiola, trator, ou outro, em quantidade mensal, 
mínima, de 100 (cem)ton.

• (•••)
o Limpeza manual de praias em quantidade mensal média de ORurna) equipe. A 

equipe composta de no mínimo 06 (seis) agentes correspondendo, no mínimo, a 
1.143 Homens x hora.

Como se sabe, a Capacidade Técnica-Operacional se refere à capacidade técnica da pessoa 
jurídica licitante. A Recorrente, contudo, não apresentou atestados emitidos em seu nome, pelo 
tomador de serviço, pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem a prévia 
realização dos serviços indicados no edital nos quantitativos exigidos.

1.1 De forma específica, o atestado de fls. 1229-1230 comprova apenas a realização de 
“Varrição manual...” no quantitativo de 631 km/mês, enquanto o edita! exige a 
demonstração de 900 km/mês e; a utilização de equipe padrão no quantitativo de 700 
Homem X Hora por mês, enquanto o edital exige 1.525 Homem X Hora por mês. Este 
atestado não comprova a prévia experiência na limpeza manual de praias, conforme 
exigido por edital.

1.2 O atestado de fls. 1232-1233 comprova apenas vias pavimentadas no quantitativo de 
2.531.100,00 m^. Contudo, o edital exige a demonstração do quantitativo em km. Sendo 
assim, não é possível aferir a capacidade técnica. Este atestado nada diz a respeito da 
varrição de praias ou da utilização de equipe de serviços complementares, conforme 
exigido por edital.
1.3 O atestado de fls. 1.235 comprova apenas a limpeza manual de praias no quantitativo 
de 1.100 Horas X Homem por mês, enquanto o edital exige a comprovação d& 1.143



Horas X Homem por mês. Este atestado nada comprova sobre os demais serviços.

1.4 O atestado de fls. 1238 não elenca os quantitativos dos serviços indicados, sendo, 
portanto, imprestável para sua finalidade neste certame.

1.5 Os atestados de fls. 1241 e 1243 estão em nome de outra empresa sendo, portanto, 
imprestável para atestar a capacidade da licitante.

1.6 Sobre a demonstração de vínculo entre os profissionais responsáveis técnicos e a 
empresa, a Declaração de fls. 1258 {"Declaração responsáveis técnicos...) não foi 
subscrita/assinada pelos profissionais. Conforme se extrai do próprio modelo anexado ao 
edital, esta declaração deve ser assinada pelos profissionais e não apenas pelo 
representante da licitante. Logo, não se pode comprovar a disponibilidade dos mesmos 
em uma eventual contratação.

A alegação da recorrente, de que a inabilitação ocorreu por formalismo exagerado, não 
procede, visto que a Comissão fez uso da redução do formalismo, onde foi possível 
admiti-lo. Nesse caso, da apresentação dos atestados de comprovação de Capacidade 
Técnica-Operacional não deve prosperar, pois, a empresa não apresentou documentos 
comprobatórios que indiquem que seus profissionais possuam capacitação técnica 
reconhecida nos serviços licitados.

2. Sobre o descumprimento do item 10.6.2., veja-se o que estabelece o edital:

“10.6.2 Comprovação de que a LICITANTE possui em seu quadro permanente 
engenheiro(s) detentor(es) de Atesíado(s) de Responsabilidade Técnica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT, por execução de 
serviços de gerenciamento de resíduos sólidos de características semelhantes, a seguir 
relacionadas;
e) Coleta regular de resíduos sólidos domiciliares.
f) Varrição manual de logradouros públicos
g) Limpeza manual de praias.
h) Serviços complementares de limpeza urbana.

2.1 A CAT de fls. 1237-1239 não comprova a prévia realização dos serviços de varrição 
manual de praias, coleta regular de resíduos sólidos domiciliares e realização de serviços 
complementares de limpeza urbana.
2.2 O atestado de capacidade técnico-profissional de fls. 1241, emitido pelo Município de 
Porto Seguro, não foi apresentado com a respectiva CAT, sendo imprestável para a 
comprovação dos serviços em questão.
2.3 A CAT de fls. 1245-1248 não comprova a prévia realização dos serviços de limpeza 
manual de praias e complementares de limpeza urbana^
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3. Quanto ao item 10.7.1.4, dispõe o edital:
“10. 7 DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER ESPECÍFICO

10.7.1 Os LICITANTES e cada uma das empresas integrantes de CONSÓRCIO 
deverão apresentar as declarações, conforme MODELOS 10, 11 e 12 constantes do 
ANEXO 111 - MODELOS DE DECLARAÇÕES PREVISTOS NO EDITAL:

(...)
10.7.1.4 declaração de que tomaram conhecimento de todas as 
informações e condições locais necessárias para o cumprimento das 
obrigações objeto desta LICITAÇÃO,” (GRIFFO NOSSO)

Não foi encontrada na documentação do envelope 02 da licitante a declaração de que tomou 
conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, não atendendo assim a exigência editalícia.

II - DA ANALISE DOS PEDIDOS DE INABILITACÂO DAS LICITANTES
HABILITADAS

Em relação às impugnações feitas pela recorrente contra as demais licitantes, BF Serviços 
Ambientais e SP Soluções Ambientais, habilitadas por essa Comissão de Licitação, avaliamos o 
seguinte:

Sobre a BF Serviços Ambientais - (por descumprir itens 10.3.1.1, 10.6.2 e Anexo 
111.14)

1. Sobre o Item 10.3.1.1, do edital:

“10.3.1.1 -Balanço patrimonial e demonstrativo contábeis de resultados do último exercício social, na forma 
da lei, que comprovem a boa situação financeira da LICITANTE, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, mas admitida a correção monetária caso tais balancetes ou balanços provisórios tenham 
sido encerrados há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública para recebimento das PROPOSTAS. Para 
empresas estrangeiras tanto o balanço patrimonial como os demonstrativos contábeis deverão ter seus valores 
convertidos para reais e ser elaborados de acordo com as normas contábeis aplicáveis no Brasil (BRGAAP). 
Os balanços das sociedades anônimas deverão ser apresentados em publicações veiculadas na imprensa 
autorizada. As demais empresas deverão apresentar balanços autenticados e arquivados na Junta Comercial 
do local da sede da empresa, certificados por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, 
mencionando expressamente o número do livro “Diário”, com o termo de abertura e de encerramento, e as 
folhas em que cada balanço se acha regularmente inscrito;”

Em relação aos índices contábeis, “conforme se extrai da comparação entre os dados 
do balanço patrimonial da empresa (fis. 1.291) com os números constantes nas 
fórmulas dos índices contábeis (fls. 1.297), foram utilizados os valores totais do ano 
de 2018, e não os números de junho de 2018”, afirmação que é confirmada pela 
análise dos documentos das folhas citadas.

j

Portanto, na base de Cálculos dos índices Financeiros, os índices Financeiros estão



em correspondência aos valores apurados de acordo ao Balanço de 2018.

O Balanço Patrimonial apresentado via SPED-Sistema Público de Escrituração 
Digital atende e constitui um instrumento legal aprovado pela RFB-Receita Federal 
do Brasil conforme Dec. N° 8,683/2016. O SPED é o instrumento criado pela 
Receita Federal utilizado pela empresas para Declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica e outras declarações no âmbito daquele Órgão Federal.

Portanto, não procedem as motivações apontadas pela recorrente que sustente ao seu 
pedido de inabilitaçào da BF SERVIÇOS AMBIENTAIS.

2. Sobre o Item 10.6.2, do edital:

Não procede a afirmação da Recorrente de que a licitante BF SERVIÇOS 
AMBIENTAIS não teria demonstrado a satisfação das exigências de capacidade 
técnica pela não apresentação de ART ligada a um de seus atestados apenas avisa que 
protocolou no CREA ''pedido de Nulidade do registro do registro do Atestado”, o 
que invalidaria a CAT apresentada pela mesma. A recorrente, entretanto, não 
comprovou juntado a resposta do CREA que confirmaria e embasaria suas alegações 
sobre tal questionamento. Por sua vez, o instrumento convocatório não exige 
apresentação da mencionada ART, já que as normas que regem o ceitame requerem 
unicamente a juntada de atestados, não dos documentos que ensejaram a execução do 
serviço que gerou o atestado.

Em suas contrarrazões, a licitante BF SERVIÇOS AMBIENTAIS inclusive 
esclarece que a ART originária emitida em 27/03/2019, em nome de Isabel Cristina 
Osório de Oliva, e que posteriormente, em 26/07/2019, foi substituída, por ocasião 
da solicitação de CAT respectiva ao CREA-BA, em atendimento a requerimento do 
CREA. Determinação que a engenheira cumpriu em 13/08/2019, tendo a nova 
Certidão sido expedida pelo CREA em 19/08/2019, estando comprovados tais 
esclarecimentos com a juntada as contra-rasures, dos correspondentes expedientes.

Não procedem as alegações apontadas pela Recorrente que justifiquem a inabilitação 
da licitante BF SERVIÇOS AMBIENTAIS .

3 Sobre o descumprimento do ANEXO 111.14, do editai, Declaração responsáveis 
técnicos detentores dos Atestados:

Quanto aos atestados de capacidade técnica foram juntados às fls. 1.331-1.346, os 
contratos de prestação de serviço celebrado entre a BF e os profissionais foram 
juntados às fls. 1.347-1.353 e a Declaração de disponibilidade dos profissionais, 
assinada pelos próprios, foi juntada ás fl. 1.354 da sua documentação”, documentos já 
analisados e validados por esta comissão.



Toda documentação apontada demonstra que improcedem as alegações da recorrente.

Sobre a SP Soiucoes Ambientais - (por descumprimento dos itens 10.3.1.1, 10.6.2 e 
Anexos in.3 e ITI.6)

® Item 10.3.1.1 - que o Balanço apresentado em forma de SPED não contém índices de 
acordo com seu balanço.

Não procede tal alegação, por isso esclarecemos:

SPED - Demonstração Oficial que é parte integrante de Escrituração Contábil tendo sua 
comprovação autenticada e comprovada pela emissão do Recibo de Entrega emitido 
pela RFB - Receita Federal do Brasil nos termos do Decreto n° 8.683/2016 - onde 
aquele Órgão Federal determina que o envio das Demonstrações Financeiras 
(trimestrais e anuais) sejam geradas / enviadas pelo SPED- Sistema Público de 
Escrituração Digital.

Outro ponto a se destacar é que, pela Lei n° 6.404/76 ( Lei da Sociedades Anônimas ou 
da Contabilidade Societária ) onde estão inseridas as empresas de capital privado ( 
capital fechado, capital aberto e as sociedades limitadas ) estão isentas de publicar 
Balanços Patrimoniais quando o seu Patrimônio Líquido não atinge o valor “ Acima “ 
de R$1.000,000,00 ( hum milhão de Reais). Resumindo: O envio das Demonstrações 
Financeiras (Balanço Patrimonial) à RFB- Recita Federal do Brasil por meio do SPED- 
Sistema Público de Escrituração Digital constitui e legaliza junto ao Órgão Federal o 
registro como também, de maneira sincronizada com a JUCEB- Junta Comercial do 
Estado da Bahia. Os arquivamentos se processam simultaneamente entre os dois (2) 
Órgãos controladores - JUCEB- Junta Comercial do Estado da Bahia e a RFB- Receita 
Federal do Brasil.

Portanto, o Balanço Patrimonial enviado à RFB- Receita Federal do Brasil via SPED- 
Sistema Público de Escrituração Digital se constitui num instrumento legal. Os índices 
Financeiros tem sua base de cálculo o último período trimestral de ano em curso 
(outubro a dezembro de 2018) pois é baseado nesse período que se é levantado o 
Balanço Patrimonial enviado à RFB-Receita Federal do Brasil.

2. Sobre o ffíem 10.2.2 - alega que a licitante deixou de apresentar documento dos sócios 
administradores.

A Comissão quer entender onde a recorrente encontrou no edital tal exigência. Na 
verdade, como decidido na sessão do dia 02/09/2019, a SP Soluções atendeu plenamente



ao quanto exigido no item 10.2.2.

Sobre os ANEXOS IH. 3 e III.6 - A recorrente alega que a licitante nâo apresentou tais 
declarações no envelope 02, e que seria razão para a inabilitação da licitante SP Soluções 
Ambientais.

Em verdade, a recorrente dando continuidade a sua conduta desleal preferiu ignorar a 
decisão proferida por essa Comissão Especial de Licitação, aceita e chancelada pelos 
licitantes, inclusiva pela ora recorrente, sem qualquer contestação, na sessão do dia 
02/09/2019, que consistiu em '‘por não ter constado no edital, a informação do exato 
envelope para colocação dos documentos dos anexos III.3 e IIL6, e em nome dos 
princípios do procedimento formal, da probidade e boa fé na prática dos atos 
administrativos, resolve habilitar as licitantes que deixaram de apresentar os referidos 
anexos no envelope 02, ficando as referidas licitantes obrigadas a apreciar os ditos 
ANEXOS no Envelope 03 - PROPOSTA DE TRABALHO, a ser aberto em sessão 
futura, sob pena de inabilitação.''

Por essa decisão, a Comissão de Licitação, após identificar uma falha na disposição do 
edital, invocando os princípios constitucionais que regem a administração pública e com 
amparado na faculdade prevista no item 21.7 do edital, decidiu em favor da ampliação da 
disputa entre os LICITANTES, desde, sem comprometer o interesse da Administração, a 
finalidade ou a segurança da contratação.

Portanto, não há qualquer verdade na argüição da recorrente, em querer que a licitante 
seja inabilitada por descumprir os anexos III.3 e IIL6, do edital. Decidimos pela não 
procedência do pedido.

Manifeslou-se a COMISSÃO TÉCNICA DE APOIO em parecer incluso nos autos, sobre 
algumas das impugnações feitas pela recorrente:

“ Da Inabilitação da Empresa BF Serviços Ambientais

“10.6.2 ausência de comprovação do licitante possui em seu quadro permanente engenheiro 
detentor de atestado de responsabilidade técnica. ”

Com relação à alegação da empresa META Ambiental Serviços de Limpeza Urbana Ltda, no 
que se refere ao item 10.6.2, a empresa BF Serviços Ambientais apresentou nas páginas 1331 e 
1332 a Certidão de Acer>'0 Técnico, do responsável técnico, Isabel Cristina Osorio de Oliva, 
e nas páginas 1347/1349 a comprovação do vinculo por meio do instruir^nto particular de



prestação de serviço do profissional supracitado. Portanto, a alegação da recorrente é 
improcedente.
‘‘Anexo 111.14 Ausência de declaração dos responsáveis técnicos autorizando a inclusão no 
quadro técnico. ”

Com relação à alegação da empresa META Ambiental Serviços de Limpeza Urbana Ltda, no 
que se refere ao Anexo III.14, a empresa BF Serviços Ambientais apresentou na página 1354 a 
declaração dos responsáveis técnicos detentores de atestados, conforme exigido no edital. 
Portanto, a alegação da recorrente é improcedente.
“De outra banda observa-se que a comissão desrespeita seu próprio Edital, ao não conferir a 
ART não apresentada e baixada, que acompanha a CAT da Empresa BF soluções Ambientais.
obieto de consulta lunto ao CREA em que protocolamos o pedido de Nulidade do resistro do
Atestado face estar a mesma em desconformidade com o CREA e com o contrato emersencial
33/2019...
Esta comissão técnica considera que não há como enquadrar qualquer condição de nulidade da 
ART,tendo em vista que tanto a ART, quanto a CAT foram emitidas pelo CREA que é a entidade 
profissional idônea, responsável por atestar e emitir a Certidão de Acervo Técnico, o que prova a 
capacidade técnica do profissional de engenharia.Portanto, a alegação da recorrente é
improcedente.
Vale ressaltar que, o argumento para formatação do recurso: “2.1.4. Será vedada o registro 
automático da ART de obra ou serviço concluído cuja atividade técnica tenha sido iniciada a 
partir de 1° de janeiro de 2010. ” foi revogado, em 13 de dezembro de 2013, conforme descrito 
na Resolução 1.050/2013, no Art. 9., transcrito abaixo:

RESOLUÇÃO N“ 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009.
Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico 
Profissional, e dá outras providências.
Da Nulidade da ART
Art. 25. A nulidade da ART ocorrerá quando:
1 - for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão insanáveis de qualquer 
dado da ART;
n - for verificada incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições 
profissionais do responsável técnico à época do registro da ART;
IIT - for verificado que o profissional emprestou seu nome a pessoas físicas ou jurídicas 
sem sua real participação nas atividades técnicas descritas na ART, após decisão 
transitada em julgado;
IV - for caracterizada outra forma de exercício ilegal da profissão;
V - for caracterizada a apropriação de atividade técnica desenvolvida por outro 
profissional habilitado; ou
VI - for indeferido o requerimento de regularização da obra ou serviço a ela 
relacionado.
Da ART de Obra ou Serviço
Art. 28. A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser registrada 
antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações 
constantes do contrato firmado entre as partes. Jí
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§ 1° No caso de obras públicas, a ART pode ser registrada em até dez dias após a 
liberação da ordem de serviço ou após a assinatura do contrato ou de documento 
equivalente, desde que não esteja caracterizado o início da atividade.
§ 2°. E-vedado o registro da ART relativa ò execução de obra ou à prestação do serviço
concluído; cuja atividade técnica tenho sido iniciado opós a dato de entrada cm vigor
desta resolução. Revogado pela Resolução 1.050. de 13 de dezembro de 2013.

RESOLUÇÃO N° 1.050, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 Dispõe sobre a 
regularização de obras e serviços de Engenharia e Agronomia concluídos sem a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e dá outras providências.
Art. 9° Ficam revogados o §2° do art. 28 e o art. 79 da Resolução n° 1.025, de 30 de 
outubro de 2009.

"... no tocante ao item 10.6.2 deveria ter percebido que 4 dias de serviço (BF serviços 
Ambientais), conforme esta registrado na sua CAT não comprova o quantitativo solicitado no 
Edital,... ”

Quanto ao alegado que a ART da BF Serviços Ambientais que foi baixada em 4 (quatro) dias 
conforme citado pela empresa Meta Ambiental, cabe ressaltar que o contrato a qual a CAT 
24876/2019, página 1331 e 1332, foi iniciado em 02/01/2019 e concluído efetivamente 
em02/07/2019,
diferentemente do que cita a Meta Ambiental.Portanto, a alegação da recorrente é improcedente. 
Da Habilitação da Empresa Meta Ambiental

“ 10.6.1.5 Comprovação de Capacidade Técnica-operacional... Alínea (A) ”

Na análise do atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Rio do Antônio, contido nas páginas 
1229 e 1230, considerou-se o item 1.2 do atestado citado, em virtude de suas características de 
execução do serviçoserem semelhantes ao exigido no edital, no item 10.6.1.3, alínea a): “Coleta 
regular de resíduos sólidos domiciliares, porta a porta ou com equipamentos alternativos tipo: 
carroça, triciclo, padiola, trator ou outro, em quantidade mensal mínima, de 100 (cem) 
toneladas”.No entanto, o item citado,não atende ao quantitativo mensal exigido no Edital.

“ 10.6.1.3 Comprovação de Capacidade Técnica-operacional... Alínea (C) ”

sendo, portanto, o período de execução do contrato superior a 4 dias

Referente ao atestado emitido pela TRANSSEG,página 1235,reiteramos que o mesmo não 
demonstra a efetiva existência do vínculo entre prestador e tomador do serviço, sendo, portanto, 
inservível, para demonstrar a capacidade técnica exigida no edital.Portanto, a alegação da 
recorrente é improcedente.

Por fim, esta Comissão Técnica de Apoio a Licitação mantém o posicionamento quanto a 
Qualificação Técnica da empresa Meta Ambiental Serviços de Limpeza Urbana Ltda., como 
inabilitada, perante o item 10.6„ por não atender especificamente o item 10.6.1.3, alíneas “a” e
‘c”.”



m - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Resta a essa Comissão, nessa oportunidade, desfazer das acusações infundadas e falacianas da 
recorrente, no que tange a condução desse certame.

• Sobre a acusação de ausência de leitura do relatório da decisão do julgamento da 
documentação de habilitação. Pelo contrario do que disse a recorrente, a Comissão de 
Licitação, juntamente com a Comissão Técnica de Apoio, reabriram a sessão pública do 
dia 02/09/2019, após, quase três horas de reunião interna discutindo, consultando órgãos 
externos, avaliando e decidindo, LEU para a platéia presente o resultado do julgamento, 
relacionando as empresas habilitadas e a única INABILITADA, a recorrente, apontado os 
fundamentos que justificavam a decisão. E ao final da sessão, onde estavam presentes todas 
as empresas, as mesmas foram intimadas da decisão, passando a coirer o prazo de recurso, a 
partir daquele momento. E naquele momento, talvez pelo cansaço da espera do resultado, nenhum 
licitante fez mais qualquer questionamento, ou pedido para registrar em ata, qualquer 
insatisfação.

• Mente a recorrente, em outra oportunidade em que acusa a Comissão de não 
atender a sua diligência ao CREA. A diligência não foi atendida, porque a Comissão 
entendeu desnecessária, visto que o profissional Contador da Comissão esclareceu as 
dúvidas e reconheceu a regularidade do documento. Dessa forma, a Comissão de 
Licitação respondeu a recorrente META AMBIENTAL SLU LTDA - EPP, através de 
correspondência enviada, por meio eletrônico, no dia 30/09/2019, documento as fls. 
1563.

® Diante das acusações feitas pela recorrente em seu petitório recursal, contra a índole e 
conduta dessa Comissão, foi encaminhada a recorrente correspondência, em 13/09/2019 
(doc fls. 1622) solicitado a mesma, que apresentasse, no prazo de 05(cinco)dias úteis, 
elementos que comprovassem as alegações feitas em nome do CREA, contra a licitante 
BF SERVIÇOS AMBIENTAIS, em referência a documentação de comprovação de 
capacidade técnica, como também, elementos que comprovassem as sustentações as 
acusações contra a índole e conduta da Comissão de Licitação e Comissão Técnica de 
Apoio, solicitação que não foi respondida no prazo hábil, ou seja, 20/09/2019.

• Com relação a todas as demais ofensas e acusações contra as Comissões de Licitação e 
Técnica, deixa de comentar, por NÃO ter sido juntada qualquer comprovação, apesar da 
Comissão ter notificado a Recorrente, posteriormente a data de protocolo de seu recurso, 
parajuntada de documentação (doc. fls. 1621 a 1622).

IV - CONCLUSÃO

Desta forma, recebo o recurso interposto, dele conheço porque tempestivo, para no mérito 
negar-lhe provimento, consubstanciado na análise da Comissão Tônica de Apoio,
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considerando os termos e fundamentos ora expostos, por não restar dúvida quanto à regularidade 
da sessão pública realizada em 02/09/2019 e observadas todas as formalidades dos princípios da 
isonomia, competitividade, vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo. 
Mantenho a decisão de habilitar no certame as empresas BF Serviços Ambientais e SP 
Soluções Ambientais.

Pelo exposto, a Comissão nega provimento ao recurso administrativo interposto pela licitante 
META AMBIENTAL SLU LTDA - EPP, CNPJ 05485.619/0001-57, e mantém a decisão de 
inabilitar a recorrente, proferida na sessão pública de 02/09/2019 por não ter atendido os itens 
10.6.1.3, 10.6.2. e 10.7.1.4 do edital.

Em atenção ao art. 109, § 4°, da lei rf 8.666/93, encaminhem-se os autos à decisão superior do 
Senhor Secretario Municipal de Ordem Publica, o ordenador da despesa.

Salvador, 20 de setembro de 2019

Elna R/zídrigues Amorim 
f Presidente

Barbara TatianaTosta Sãcramento Santos 
Membro

Ligi )i s Eantos
Membr^j^

/

Pedro Al^müraÃlmeida Evangelista 
Membro

Carlos Alberto Mousynho de Medeiros 
Membro

PROCESSO: 5112/2018 - CONCORRÊNCIA N“ 005/2019 (Recurso Administrativo- 
Protocolo: Of. SEMOP/Ext. 1424, incluso nos autos 5112/2018, as fls. 1590- 1609)

Relativamente a decisão exarada pela Comissão Especial de Licitação, datada de 
20/09/2019, e em cumprimento ao que determina o art. 109, § 4°, da Lei n° 8.666/93, 
recebo o Recurso interposto pela empresa META AMBIENTAL SLU LTDA - EPP, 
CNPJ 05485.619/0001-57 homologo a decisão da Comissão Especial de Licitação, para 
negar provimento ao recurso administrativo interposto, mantendo integralmente a 
decisão da Comissão Especial de Licitação que inabilitou a empresa Meta 
Ambiental Slu Ltda, bem como a manutenção da habilitação, no certame, das empresas 
BF Serviços Ambientais e SP Soluções Ambientais Ltda.
Publique-se.
Salvador, 20 de setembro d;í2019.

Felipe Li^as de Rima e Sirva 
SECRETÁRIO DA SEMOP
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