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SALVADOR, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - BA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 

COMISSÃO SETORIAL ESPECIAL DE LICDAÇÃO

REF.: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL CONCORRÊNCIA 004/2019 - PROCESSO SEMOP N." 1029/2019

Prezado Senhor (a),

A COMPACTA ENGENHARIA LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n. “ 16.079.048/0001- 

77, sediada na Av. Luís Viana, 6462, Sala 922 A, Patamares, CEP n." 41.680-400, Salvador/BA, vem por meio desta, protocolar 

RECURSO ADMINISTRATIVO a CONCORRÊNCIA 004/2019 - PROCESSO SEMOP N.“ 1029/2019, a ser realizada pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - BA, referente á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESA(S) 

ESPECIALIZADA(S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS. QUAIS SEJAM: MANUTENÇÃO CORRETIVA, 

PREVENTIVA, OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM A INSTALAÇÃO DE POSTES, LUMINÃRIAS E 

CIRCUrrO, SECCIONAMENTO E proteção Exauswos para iluminação pública VIÃRIA, eventos (FESTAS 

POPULARES), FONTES LUMINOSAS, ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE SALVADOR-BAHIA, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO E ANEXOS DESTE EDITAL.

Encaminhamos cópia do documento anexo, para protocolo.

(16.079.048/0001-771
J COMPACTA EítGENHARIA LTDA

Av. Lüis Viana, n® 6462 

1 Patímares-Cep. 41.680-400 _ 

Salvador-6A

Leandro Cruz
Compacta Engenharia Ltda. 
Dep.de Licítações/Orçamento I

L. J
Av. Luís Viana, 6462 - Patamares - CEP 41680-400 - Salvador - 6a - Brasil - Telefec 55 (71) 3391-9191. 

www.cnmpacta.ena.br - comoacta@comDacta.enQ.br
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - 

COSEL/SEMOP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA

RECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" 004/2019

“CONSÓRCIO CGS - LUZ". EMPRESA LÍDER: 
COMPACTA ENGENHARIA LTDA.

CONSÓRCIO CGS - LUZ, que tem como líder a empresa COMPACTA ENGENHARIA 

LTDA., devidamente qualificado nos autos do procedimento licitatórío em epígrafe, Irresignado com a 

decisão que habilitou algumas empresas/consórcios e no intuir de complementar as razões de 

inabilitação de outros, vem, por seus representantes infrafirmados, tempestivamente, interpor PEDIDO 
DE RECONSIDERAÇÃO, cumulado com RECURSO HIERÃRQUICO. pelas razões a seguir expostas:

I. A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

O Item 11.1.8.5 do Edital estabelece que "é de 5 (c/nco) dias corridos o prazo para a 

interposição e impugnação de recurso, que deverá ser formulado em petição assinada pelo representante 

legal da licitante, ou por procurador devidamente habilitado"^.

Considerando que a decisão ora recorrida foi publicada no Diário Oficial do Município no 

dia 11 de fevereiro de 2020, iniciando-se o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de recurso no dia 

útil subsequente, qual seja, 12 de fevereiro de 2020, tem-se que o termo ad quem para apresentação 

desta irresignação recursal coincide com o dia 17 de fevereiro de 2020, tendo em vista que o dia anterior

111.1.8.5 É de 5 (cinco) dias corridos o prazo para a interposição e impugnação de recurso, que deverá ser formularem 
petição assinada pelo representante legal da licitante, ou por procurador devidamente habilitado. A empresa que de^ar 
recorrer deverá fazê-lo. conforme reza o at. 109, § IV da Lei 8,666/93 com as alterações posteriores. Não se conhecera ^ 
recurso que não seja dirigido à Comissão de Licitação. / /\
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(16/02/2020) é não útil, isto é, não houve expediente na Prefeitura Municipai de Saivador.

Portanto, efetuado o protocolo no dia de hoje. inquestionável a tempestividade do
presente recurso.

II-DO EFEITO SUSPENSIVO.

Prescreve a Lei n.° 8.666/93, em seu art. 109, § 2®, que os recursos interpostos contra 

decisões proferidas na fase de habilitação das licitações terão efeito suspensivo.

Desse modo, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso ora aviado, 
sobrestando-se o procedimento licitatório até o seu julgamento final, o que fica, de logo, requerido.

III - DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA.

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Concorrência Pública, tipo menor 
preço global, lançado pelo Município de Salvador, cujo objeto é a “contratação de empresa ou Consórcio 

de empresa(s) especia!izada(s) para execução de serviços de engenharia e obras, quais sejam: 
manutenção corretiva, preventiva, obras de infraestrutura de iluminação pública, com a instalação de 

postes, luminárias e circuito, seccionamento e proteção exclusivos para iluminação pública viária. 
Eventos (festas populares), Fontes Luminosas, Iluminação de Monumentos Históricos e Equipamentos 

Públicos”.

A sessão pública de abertura do certame ocorreu no dia 06 de dezembro de 2019, 
oportunidade na qua! a douta Comissão de Licitação conduziu os trabalhos relativos ao credenciamento; 
recebimento dos invólucros de “Habilitação” e “Proposta Financeira"; e descerramento dos envelopes de 

“Habilitação" das licitantes. O referido ato contou com a participação de diversas empresas/consórcios, 
dentre eles o CONSÓRCIO CGS LUZ, ora Recorrente, interessados em arrematar os Lotes 01,02 e 03 

do certame.

Mais precisamente em relação aos Lotes 02 e 03, disputados pelo Recorrente, após as 

diversas sessões públicas, nos quais se procedeu à rubrica dos documentos e a manifestação das 

licitantes sobre eventuais vícios na documentação das suas concorrentes, a insigne Comissão Especial 
de Licitação, amparada nos apontamentos constantes das atas e na análise da Assessoria Técnica, 
proferiu o seguinte julgamento, publicado no Diário Oficial do Município do dia 11/02/2020 (terça-feira):
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LOTE 02

EMPRESA/CONSÓRCIO habiutaçAo

CONSÓRCIO COS / LUZ (EMPRESAS: COMPACTA 
ENGENHARIA LTDA. 6HIA ENGENHARIA LTDA E 
SATIVA ENGENHARIA LTDA)

HABILITADO

SELT ENGENHARIA LTDA HA8IUTA00

CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR (EMPRESAS: 
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, METRO 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. QUALY 
ENGENHARIA LTDA E SRE ENGENHARIA E 
CONSTRUCÔES LTDA)

INABILITADO

FM RODRIGUES & CIA LTDA HABiUTAOO

REAL ENERGY LITM INABIUTAOO

OENGENHARIA LTDA HABIUTADO

ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS INABIUTAOOLTDA

ENERGY INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA INABIUTAOO

LOTE 03

HABILITAÇÃOEHPRESA/CONSÓRCK)

CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR (EMPRESAS- 
ALPER ENERGIA SA NEOLUZ PROJETOS E 
ENGENHARIA LTDA E TRAJETO ENGENHARIA E 
COMÉRCIO EIRELI)

INABIUTAOO

HABIUTAOOSELT ENGENHARIA LTDA

CONSÓRCIO CGS í LUZ (EMPRESAS: C(»PACTA 
ENGENHARIA LTDA. GHIA ENGENHARIA LTDA E 
SATIVA ENGENHARIA LTDA)

HABIUTAOO

CONSÓRCIO CITELUM • 2MS (EMPRESAS: 
CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA 
S/A E 2MS ENGENHARIA LTDA)

HABIUTAOO

HABIUTADOOENGENHARIA LTDA

CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR (EMPRESAS: 
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA. METRO 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. QUALY 
ENGENHARIA LTDA E SRE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA)

INABIUTAOO

ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS MABIUTAOOLTDA

V
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EMPRESA/CONSÓRCIO habiutaçAo

ENERGY INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTOA INABILITADO

FM RODRIGUES & CIA LTDA HABILITADO

REAL ENERGYLTDA INABILITADO

Sucede que, não obstante tenha sido irretocável no juízo de habilitação do Recorrente, 
esta douta COSEL, data máxima venia, equivocou-se, por outro lado, na análise dos documentos 

entregues pelas demais licitantes, notadamente sob dois aspectos: (i) considerou habilitados 

consórcios/empresas que descumpriram, flagrantemente, as exigências previstas no Edital; e (ii) embora 

tenha, corretamente, inabilitado outros consórcios/empresas, apenas o fez com base em certos vícios, 
deixando, todavia, de valorar outros que, igualmente, conduzem para o alijamento dos mesmos no 

certame. É o que será demonstrado a seguir.

IV - DAS RAZÕES PARA A REFORMA DOS JUÍZOS DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO.

A) DO DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS POR CONSÕRCIOS/EMPRESAS 

DECLARADAS HABILITADAS.

Primeiramente, cumpre evidenciar as irregularidades identificadas nos documentos de 

habilitação dos consórcios/empresas, incorretamente, declarados habilitados nesta Concorrência 

Pública n° 004/2019.

A fim de tornar mais fácil a visualização dos referidos vícios por esta douta COSEL, a 

abordagem se dará, apartadamente, por Lotes e licitantes.

LOTE 02❖

> SELT ENGENHARIA LTDA

Consoante se observa da publicação veiculada no DOM, a licitante SELT ENGENHARIA 

LTDA. fora declarada habilitada no Lote 02 desta Concorrência Pública n“ 004/2019. Ocorre que, 
perscrutando a documentação apresentada pela licitante, constata-se diversas irregularidades que 

impõem o seu alijamento da disputa.

Descumprimento do Item 9.1.3.2, a), do Edital:(i)

Inicialmente, a SELT ENGENHARIA LTDA. não comprovou possuir, em seu quat 
permanente, os profissionais indicados no Item 9.1.3.2 do Edital, nas formas previstas na alínea

4



CO 0002/20

Com efeito, o Edital, no seu Item 9.1.3.2 e na respectiva alínea "a)", impunha às licitantes, 
para fins de demonstração da Qualificação Técnica, a apresentação de Carteira de Trabalho/CTPS, 
Contrato de Trabalho, Contrato Social ou declaração de que providenciará a contratação com a indicação 

do profissional, na data da apresentação da documentação acompanhada de termo de compromisso 

assinado pelo profissional indicado. Confira-se:

“9.1.3.2 A LICITANTE deverá comprovar existência de contrato de prestação de serviço 
(mesmo sem vínculo empregatício ou vinculo permanente com a Empresa) na data prevista 
para entrega das propostas, de profissional de nível de escolaridade 3.° grau, com formação 
plena em Engenharia Elétrica, pelo menos 01 (um) engenheiro eletricista para atuar como 
responsável técnico dos serviços de manutenção, 01 (um) engenheiro eletricista para atuar 
como responsável técnico dos serviços de obras e ampliação e eventos, 01 (um) profissional 
de nível de escolaridade 3.° grau, para assumir a função de gestor de contrato, 01 (um) técnico 
de segurança do trabalho, para que sejam seguidas as normas de segurança na forma da lei, 
todos com comprovação de atuação na área de iluminação pública.

a) A comprovação de pertencer ao seu quadro técnico permanente será cumprida mediante 
apresentação da Carteira de Trabalho/CTPS, Contrato de Trabalho, Contrato Social ou 
declaração de aue providenciará a contratação com a indicacão do profissional, na data
da apresentação da documentação acompanhada de termo de compromisso assinado
pelo profissional indicado".

No entanto, infringindo as regras estabelecidas no Edital, a SELT ENGENHARIA LTDA. 
apresentou declaração de que providenciará a contratação de profissional, inclusive com indicação de 

nome, todavia, não inseriu no seu “Envelope 01 - Habilitação” o Termo de Compromisso assinado 

pelo profissional e previsto na parte final do Item 9.1.3.2, a), falha esta que não pode passar 
despercebida por esta douta COSEL.

Ora, a exibição do Termo de Compromisso se afigura de natureza obrigatória não 

somente porque prevista no instrumento convocatório, mas sobretudo porque, através dela, o 

Município de Salvador se assegura que aquele profissional indicado, de fato, integrará a equipe 

técnica da licitante, caso ela seja declarada vencedora no certame.

Tomar dispensável a apresentação de tal documento significa o mesmo que conferir às 

empresas a possibilidade de indicarem quaisquer profissionais, de forma aleatória, apenas para atender 
formalmente à imposição do Edital, o que, decerto, não era o propósito do ente público com o Item 

9.1.3.2, a).

Descumprimento do Item 9.1.2.3 do Edital:(ii)

Para além da irregularidade tratada acima, a SELT ENGENHARIA LTDA. tamb^ 
apresentou outra falha na sua documentação. É que, a despeito de o Item 9.1.2.3 do Edital exi^das
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licitantes a "Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa), Estadual e Municipal, 
da sede da licitante ou outra equivalente, na forma da Lei, abrangendo todos os tributos de 

competência vincuiada a cada unidade da Federação”, a empresa Recorrida deixou de comprovar 
essa requíaridade, especiaímente no que pertine aos débitos imobiliários.

Ao omitir-se na comprovação da inexistência de débitos imobiliários perante as 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a SELT ENGENHARIA LTDA., consequentemente, mostrou a 

sua falta de regularidade fiscal, requisito importante a ser preenchido pelas empresas que pretendem 

contratar com a Administração Pública.

No particular, faz-se oportuno rememorar o que prescreve o art. 29, inciso III, da. Lei n®
8.666/93, in verbis;

“Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, 
consistirá em:

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei”.

Debruçando-se sobre o tema, o professor Ronny Charles Lopes de Torres^ ensina que 

“a regularidade fiscal tem o condão de demonstrar que o interessado està devidamente inscrito nos 

cadastros públicos pertinentes e quite com suas obrigações fiscais”. Segundo ele, dois seriam os 

objetivos do legislador infraconstitucional ao exigir, no art. 29 da Lei n° 8.666/93, a regularidade fiscal 
das licitantes nos procedimentos licitatórios. Confira-se:

“Há ainda uma espécie de política do legislador, de prestigiar, nas contratações públicas, os 
particulares que não possuem débito com o fisco; em primeiro, porque não parece condizente 
com 0 princípio da igualdade permitir que empresários que sonegam suas obrigações 
tributárias e fiscais concorram no certame igualmente com aqueles que se oneram com 
0 pagamento das mesmas; noutro prisma, deve-se estimular o adimplemento das 
obrigações fiscais, sobretudo por aqueles que buscam junto à Administração o 
percebimento de recursos financeiros através dos contratos com o setor púbiico”. 
(destacamos).

E nem queira a SELT ENGENHARIA LTDA. alegar que o vício apontado possui natureza 

sanável e que, portanto, pode ser sanado com a realização de diligência por esta i. COSEL e 

apresentação da certidão dos débitos Imobiliários. Isso porque, nos termos do art. 43, §3da Lei n° 
8.666/93, descabe a realização de diligência por parte da Comissão de Licitações a fim de incluir 
documento em momento posterior à abertura da habilitação.

Nas palavras de Marçal Justen Filho, quando da análise de situação semelhante ao do

2 TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações públicas comentadas. 9 ed. - Salvador; Ed. JusPodivm, 2018,
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caso concreto, assim se posicionou: "Inexistirà possibilidade de suprir defeitos imputáveis aos licitantes. 
O esclarecimento de dúvidas não significa eliminar a omissão dos licitantes. Se o licitante dispunha de 

determinado documento, mas esqueceu de apresenta-lo, arcará com as consequências de sua própria 

conduta". (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 2000. p. 
433)”.

Nessa mesma linha já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

Concorrência pública. Exigência editallcia de exibição de RAÍS. Tentativa da impetrante de 
exibir a de uma terceira, fazendo anexar contrato de cessão de mão-de-obra. Subversão das 
regras do edital. Segurança denegada. É inconcebível que o procedimento licitatório fique 
à mercê de procedimentos capazes de gerar situação ilícita e desaconselhável, de 
favorecimento ou desigualdade. Tal se caracterizaria se a Comissão, após reunião 
pública, aceitasse complemento oferecido pela Impetrante para satisfazer às exigências 
edítalícias. Não merece prosperar o agravo...
(STJ, Ag. Instr. H° 70.351-7-DF. Rei. Min. Hélio Mosimann. DJU de 30.05.95, pág. 15.748, g.)"

De outro lado, o Tribunal de Contas da União, dentre as várias orientações editadas, 
trouxe através do Excelentíssimo Ministro Relator ADYLSON MOTTA, nos autos do Acordão n° 
1.993/2004 0 seguinte entendimento:

“Como expressamente consignado no art. 43, § 3°, da Lei n° 8.666/93, é vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveríam constar origínaríamente da proposta, 
corolário do princípio da igualdade. Impõe-se, assim, aos licitantes cuidado redobrado na 
apresentação dos documentos exigidos, uma vez que não poderão adicionar 
documentos nem aditar proposta e outras informações exigidas previamente pelo 
editar, (grifo nosso)

À vista do exposto, resta indene de dúvida que a SELT ENGENHARIA LTDA. não 

atendeu ao comando estatuído no Item 9.1.2.3 do Edital, e, assim procedendo, deve ser inabilitado na 

disputa pelo Lote 02.

(íií) Descumprímento do Item 6.4.1 do Edital:

Outro vício identificado na documentação habilitatória da SELT ENGENHARIA LTDA., 
cuja gravidade toma ainda mais premente a sua inabilitação, consiste na apresentação de uma única 

equipe técnica para os Lotes 02 e 03 (e também para o Lote 01). Note-se:

LOTE 02 LOTE 03LOTE 01
MÁRCIO MOHALLEM - ENG. ELE - 
MANUTENÇÃO
ROGÉRIO MOHALLEM - ENG. ELE - 
OBRAS

MÁRCIO MOHALLEM - ENG. ELE -
MANUTENÇÃO
ROGÉRIO MOHALLEM - ENG. ELE - 
OBRAS

MÃRCIO MOHALLEM - ENG. ELE -
MANUTENÇÃO
ROGÉRIO MOHALLEM - ENG. ELE^ 
OBRAS r\/
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EDUARDO ALVES RODRIGUES - EN6 
ELE-GESTOR
WHASHINGTON LUIZ SOARES - ENG.

EDUARDO ALVES RODRIGUES - ENG 
ELE-GESTOR
WHASHINGTON LUIZ SOARES - ENG.

EDUARDO ALVES RODRIGUES - ENG 
ELE-GESTOR
WHASHINGTON LUIZ SOARES - ENG.

SEG.SEG.SEG.

Como é sabido, o objeto desta Concorrência Pública n° 004/2019 fora dividido em 03 

(três) Lotes, que abrangem áreas especificas do Município de Salvador, tendo sido facultada às licitantes 

a participação em quantos lotes fossem de seu interesse, consoante reza o Item 6.4 do Edital.

Sucede que o Item 6.4.1 do Edital, que complementa a previsão do Item 6.4, estabelece 

que "a comprovação da qualificação técnica da equipe prevista na clàusuia 9.3.1.2, deverá ser cumulativo 

e distinta para cada lote". Justamente para que não houvesse dúvida sobre o tema, o instrumento 

convocatório ainda esclareceu: “ou se/a. cada lote terá a sua equipe especifica".

Cabe lembrar que, em resposta ao pedido de esclarecimentos formulado pela empresa 

VASCONCELOS E SANTOS, a equipe técnica da douta COSEL reforçou a necessidade de designação 

de acervo técnico individualizado para cada lote (vide documento incluído no dia 29/10/2019, no site:
http://wvyw.compras.salvador.ba.aov.br/novo/?secao=licitacao&lipF004/2019&molp=4&orga=13.
00). Confira-se:

Ademais, um último interessado, VASCONCELOS E SANTOS, havia enviado um úitímo 
questionamento antes da suspensão, e o mesmo não fora apreciado pela PQMS. mas as respostas 
seguem abaixo:

■ item EDrTAL/ANEXO'Ha:^r;n;>^yf;/-Wi::H :fí;Fr:;.::::r:PER6UNTA-!-,Jv;' : RESPOSTA : f

Como vocês vão reter FGTS
Não será realizada a 
retenção do FGTS. O 
anexo será corrigido.

dos funcionários, uma vez 
que, 0 recolhmento é feito 
pela empresa?

ANEXO 23

Deverá ser cumprido o 
sspeciftcado na 
Cláusula 9.3.2 do Edital. 
E conforme já 
espondido pela PGMS 
sm outros
questír^amentos, 'para 
::ada lote a empresa ou

6.4.1 Caso uma licitante vença em mate de um tote, a 
comprovação da qualificação técnica da equipa prevista 
na Cláusula 9.3.2, deverá ser cumufativo e distinta para 
cada lote, ou seja, cada lote terá a sua equipe especifica.

Então não precisa apresentar 
^uipes distintas para cada 
lote nc» documentos de 
habilitação?

PREFEfTURA MUNICIPAL OE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL OE ORDEM PÚBLICA 
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBUCA

- I^etoriamí'

MIHCIRA CARITAU OO BRASIL

»)n&órcio de deve 
apresentar quanto 
sxigido no item 8, de 
forma individualizada.

8
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No mesmo sentido foi o posicionamento externado pela Procuradoria Geral do Município 

de Salvador ao também responder a pedidos de esclarecimentos formulados por empresas interessadas 

na licitação em apreço (vide documento incluído no dia 29/10/2019, no site:
http://www.compras.salvador.ba.qov.br/novo/?secao=licitacao&lípr=004/2019&molp=4&orqa=13.
00). Veja-se:

2- Item 9.1.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, NO SUBITEM 9.1.3.2

Em relação as este item e sue subitem supra identificado, a licitante questiona se 
deverá a comprovação da quantidade de profissionais deverá ser para cada iote, ou 
se serve para todos os lotes, inclusive a declaração de que se vencedora 
comprovará a qualificação técnica.

Conforme respondido no questionamento supre, deve ser uma equipe para cada 
lote e, consequentemente uma declaração por lote, apresentadas na forma do item 
8, subítens 6.4 e 6.4.1. QV

Quer dizer, nào obstante o Edital tenha permitido às licitantes a possibilidade de 

disputarem os 03 (três) lotes licitados, impôs, como condição para tanto, que eles, empresas/consórcios, 
indicassem, necessariamente, uma equipe técnica específica para cada lote que demonstrasse 

Interesse em disputar, Trata-se de requisito sine qua non.

Isso se deve porque, além de albergar a disputa em todos os lotes, o Edital também 

autoriza que a mesma empresa/consórcio arremate mais de um lote licitado. Em face disso, 
considerando a extensão territorial abrangida por esta licitação, é absolutamente inviável, do 

ponto de vista técnico e operacional, que seja delegada à uma mesma equipe de profissionais a 

responsabilidade pela atuação em mais de um lote desta Concorrência Pública n° 004/2019.

Melhor explicando: a SELT ENGENHARIA LTDA. revelou interesse em participar dos 

Lotes 02 e 03 desta licitação, de sorte que cabia a ela, nos termos do Item 6.4.1 do Edital, apresentar 
uma equipe técnica para o Lote 02 e outra equipe técnica para o Lote 03, porquanto impossível, ou ao 

menos, tecnicamente desaconselhávei, que uma mesma equipe se responsabilize por mais de um lote, 
mormente em uma cidade do porte da capital baiana.

De modo diverso, a empresa Recorrida, como visto, desprezando o que dispunha 

0 instrumento convocatório e revelando negligência com a operacionalização e fiscalização dos 

serviços, não apresentou relação da equipe técnica distinta para cada lote, o que, sem dúvida, 
traduz irregularidade na sua documentação e conduz à sua inabilitação no presente certame.

> OENGENHARIA LTDA

http://www.compras.salvador.ba.qov.br/novo/?secao=licitacao&l%c3%adpr=004/2019&molp=4&orqa=13
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À semelhança do que ocorreu com a empresa SELT ENGENHARIA LTDA., também 

incorreu em erro a insigne COSEL ao declarar habilitada a licitante OENGENHARIA LTDA para o Lote 

02, mormente em razão das graves irregularidades abaixo denunciadas.

(í) Descumprimento do Item 9.1.2.2 do Edital:

A teor do que prevê o Item 9.1.2.2 do Edital, as empresas/consórcios interessados em 

disputar o objeto da Concorrência Pública n° 004/2019 deveriam apresentar “Prova de inscrição no 

Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação".

Entretanto, ao folhear os documentos de habilitação entregues pela empresa 

OENGENHARIA LTDA, é possível inferir que ela não promoveu a referida comprovação, de sorte que 

não atendeu ao requisito de Regularidade Fiscal prescrito no referido Item 9.1.2.2 do Edital, devendo, 
portanto, ser afastada da disputa, sob pena de se incorrer em agressão aos direitos das licitantes que, 
igualmente à ora Recorrente, seguiram rigorosamente as disposições estabelecidas no Edital.

(ii) Descumprimento do Item 6.4.1 do Edital:

De forma idêntica à SELT ENGENHARIA LTDA. a empesa OENGENHARIA LTDA. 
também cometeu a grave e inescusável irregularidade de apresentar uma única equipe técnica 

para os Lotes 01,02 e 03. Vejamos a relação de profissionais indicada:

LOTE 03LOTE 01 LOTE 02
ADELCESÁRIO HAMDAN-ENG. ELE 
EVANDRO PACHECO - ENG. ELE - 
OBRAS
FABIO FIGUEREDO 
MANUTENÇÃO 
CLÁUDIO DIEGO RODRIGUES - 
GESTOR
ANADÉLIA MORAIS DE FREITAS - TEC.

ADEL CESÁRIO HAMDAN-ENG. ELE 
EVANDRO PACHECO - ENG. ELE - 
OBRAS
FABIO FIGUEREDO - ENG ELE - 
MANUTENÇÃO
CLAUDiO DIEGO RODRIGUES - 
GESTOR
ANADÉLIA MORAIS DE FREITAS - TEC.

ADEL CESÁRIO HAMDAN - ENG. ELE
EVANDRO PACHECO - ENG. ELE - 
OBRAS
FABIO FIGUEREDO - ENG ELE - 
MANUTENÇÃO
CLAUDIO DIEGO RODRIGUES - 
GESTOR
ANADÉLIA MORAIS DE FREITAS - TEC.

ENG ELE

SEG.SEG. SEG.

Consoante já recordado, o Item 6.4.1 do Edital, juntamente com as respostas da 

Procuradoria Geral do Município de Salvador e da Assessoria Técnica, foram claros e resolutos quanto 

à indispensabilidade de designação de uma equipe técnica para cada iote licitado, isso, é obvio, nos 

casos em que as licitantes manifestar interesse em acorrer a mais de um dos 03 (três) lotes que compõem 

esta Concorrência Pública n° 004/2019.

Assim, ao formular proposta para os Lotes 01,02 e 03, cabia à OENGENHARIAJjpA>

0
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compulsoriamente. indicar relação de equipe técnica distinta para cada um deles. Não o fazendo, impõe- 
se a sua inabilitação no certame, tal qual deve ocorrer com SELT ENGENHARIA LTDA., sob o risco de 

se desprestigiar o regramento previsto no Edital e conferir tratamento diferenciado às referidas licitantes 

em detrimento de outras, que cumpriram fielmente as previsões editalíclas.

Descumprímento do Item 9.1.3.2, alínea “e)” do Edital:(ílí)

De acordo com o Item 9.1.3.2, alínea "e)" do Edital, “Para o segundo engenheiro 

eletricista, para o técnico de segurança e para o gestor do contrato deverá ser apresentado atestado de 

experiência na área de iluminação pública ou distribuição de energia com no mínimo 6 (seis) meses de 

experiência, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado".

A técnica de segurança indicada pela OENGENHARIA LTDA foi a Sra. Anadélia Morais 

de Freitas. Todavia, o atestado de experiência entregue pela licitante não diz respeito à referida 

profissional, não tendo sido apresentado qualquer outro que comprovasse ter atuado na área de 

iluminação pública ou distribuição de energia, por, no mínimo, 6 (seis) meses.

Desse modo, a licitante OENGENHARIA LTDA descumpriu flagrantemente o Item
9.1.3.2, alínea “e)” do Edital.

Apresentação de Certidões de Registro e Quitação, expedidas pelo CRQ 

e CREA, referentes à empresa e ao Responsável Técnico, com validade 

vencida.

(iv)

Outro vício que também merece a atenção desta i. COSEL, afigura-se no fato de a 

empresa OENGENHARIA LTDA ter exibido Certidões de Registro e Quitação, expedidas pelo Conselho 

Regional de Química - CRQ e pelo Conselho Regional de Agronomia e Engenharia - CREA, a ela 

atinentes, mas também em favor do seu Responsável Técnico, com a validade expirada. Note-se. à 
título ilustrativo, uma dessas certidões {vide VOLUME 23, PARTE 113, PÂG. 39):

11
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008483 OOOG40

M'4
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MNAS GERAIS • CREA-MG
CSRTIDAO DS RE6ISTBO I QDITXÇÀO DB PESSOA FÍSICA -

VÁLIDA ATÉ 30 DE NOVEMBRO OE 2019
E MINAS GERAIS ' CREA-KG,O CONSELHO REGIONAL OE 

CERTIFICA QUE 0(A) PROFISSICWAL ABAIXO ENCONTRA-SB REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGICaiAL, 
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194. DE 24 DB DEZEMBRO DE 1966, CCM 0(S) TfTOLO(S) ABAIXO, 
POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SOA PROFlSSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A{S) 
ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. •

I* M

r*******************
DADOS DO PROFISSIONAL

rvn nonrTCíTrwiiT . TTTTikur nc Msc&T.uars níné

Não se pode olvidar que a apresentação de certidões vencidas não tem o condão de 

certificar que aquela empresa, que se apresenta como candidata a contratar com a Administração 

Pública, encontra-se, de fato, registrada e regular nos Conselhos competentes (no caso em tela, CRQ e 

CREA). Concorde com este entendimento é o seguinte julgado do TJ/RS, que enfrentou situação 

parecida de entrega de certidão vencida por empresa, durante procedimento licitatório:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ENTREGA DE CERTIDÃO 
VENCIDA. EQUÍVOCO DA LICITANTE. ITEM 6.14 EDITAL E IMPOSSIBILIDADE DE 
SUBSTITUIÇÃO DO DOCUMENTO. Verificando-se que o item 6.14 do edital do certame 
prevê apenas a apresentação da documentação, via sistema, no prazo de duas horas, com a 
posterior remessa dos originais ou cópias autenticadas em até três dias úteis, afigura-se 
inviável a substituição da certidão de registro do CREA/RS vencida originariamente 
encaminhada pela licitante, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia que deve 
pautar o procedimento licitatório. (Apelação Cível N“ 70073674319, Vigésima Primeira 
Câmara Civel, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arminio José Abreu Lima da Rosa, Julgado 
em 21/06/2017).
(TJ-RS - AC: 70073674319 RS, Relator: Arminio José Abreu Lima da Rosa, Data de 
Julgamento: 21/06/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 29/06/2017)

Ora, todos os documentos exigidos devem ser entregues observando o que preceitua o 

Edital, e, é claro, dentro de seus respectivos prazos de validade. A validade de um documento está para 

este como a vigência está para lei, pelo que, documento vencido, significa o mesmo que ausência de 

registro no Conselho competente, maculando, destarte, a habilitação do licitante. A prevalecer o 

entendimento contrário, estar-se-á, permissa venia, violando frontalmente o princípio da isonomia, um 

dos baluartes das licitações públicas.

Exibição de procuração que não confere poderes para esta Concorrência 

Pública n° 004/2019 (parte 55 - volume 08 página Oi
(V)

')■

V



CO 0002/20

Descumprimento do item 11.1 do Edital:

Conforme dispõe o Item 11.1 do Edital, os responsáveis legais das licitantes deveriam 

comparecer à sessão pública que inaugurou essa Concorrência Pública n° 004/2019 munidos de 

“procuração, devendo a mesma conferir amplos poderes de representação, com o fim especifico para a 

presenfe licitação, salvo se for apresentado por instrumento público, caso em que o mesmo deverá 

conter, pelo menos, poderes de representação para procedimentos licitatórios\

Ocorre que, a procuração apresentada pela empresa OENGENHARIA LTDA à esta 

douta COSEL não confere poderes de representação para o presente certame, mas sim para a 

Concorrência Pública n“ 002/2013. Veja-se:

procuraçAo

OUTORGANH: OENGENHARIA LTOA., inscrit« no CNPJ sob o n« 21A71.093/0001-02. com sede na 
Expressa de Contagem, 3.850, Água Branca, Contagem, Minas Gerais. CEP 32.370-485, neste ato 

representada por seu Diretor Presidente DOMINIQUE FERREIRA, frarKés, casado sob regime da 
comunhio universal de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RNE rt* G099617-St 
CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o rv” 0G3.091217-31. e por sua Diretora de Perímetro. 
RAGENUFLA OUTRA BKAIHO OE LANA brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de 
tderwidade n* M-3500.137. SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o n« 596.146/)96-72, ambos com 
endereço comercial na Via Expressa, 3.8S(X Água Branca, Contagem, Minas Gerais, nomeia e constitui 
seus bastantes procuradores:

OUTORGADOS: TAUAN GAIVÁO COUTINHO, engenheiro, portador da carteira de Identidade n* 
20.21S.876'2, CPF n* 104.183.657-09, com endereço comercial na Rua Rodrigo Silva,-8 - Saias 1202 e 
1203, Centro, Rio de Janeiro/RJ. ANA FlÁVIA GUIMARÁES FIGUEIROA engenheira, portadora da 
caacira de identidade rfl MG-9.172.S12 e CPF n« 050.353.036-08 e UUANE D£ MAGALHÃES OtA& 
ertgenheirA portadora da cart^ra de identidade n* MG*14.412.688 e CPF n* 085.952.106-08, FLAVIA 
DOMINGUES DE SOUSA engenheira, portadora da carteira de identidade n* 14,158315, CPF n* 
069.180.496-66, todos com endereço comerdal na Via Expressa, 3850, Agua Branca, Contagem. Minas 
Gerais, CEP 32.370-485.

PODERES: S||MMÍe«WeMO»wÉeafedei|poderes para, m oanjunto de dois, representarem a 
Outorgartte ri ConcorrEnda n> 002/2013 ilstaurado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública 
SEMOP, em e atas, apresentar e desistir da apresentaçSo de lances
verbais, negociar os valores propostos, irtterpor ou desistir da interposiçEo de recursos e praticar 
todos os demais aOK pertinentes ao artame acima Indkado. exceto para assinatura do respectivo 
contrato caso adjudicado. Esta procuraçio nío poderá ser substabdecida.

Ou seja, inexiste instrumento procuratório conferindo poderes de representação para 

esta Concorrência Pública n° 004/2019, em claro descumprimento ao Item 11.1. do Edital, de sorte que 

não os supostos representantes da Recorrida não deveriam, sequer, ter sido credenciados por esta douta 

COSEL.

> FM RODRIGUES & CIA LTDA

Outra licitante equivocadamente habilitada no Lote 02 (e também no Lote 03) 
empresa FM RODRIGUES & CIA LTDA. Isso porque, de maneira absoiutamente diversa do ojtííe foi
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determinado no Item 6,4.1 do Edital, a aludida licitante apresentou um ÚNICO envelope de 

habilitação para os 03 Lotes, que manifestou interesse em acorrer.

Perceba, douta Comissão, que tal irregularidade vai além das identificadas na 

documentação habilitatória das demais licitantes, visto que a empresa FM RODRIGUES & CIA LTDA. 
não só apresentou a mesma equipe técnica para os 03 (três) Lotes,

Trata-se de erro inescusável, porquanto, conforme já assinalado, a Procuradoria Geral 
do Município de Salvador e a Assessoria Técnica comunicaram, previamente à entrega e abertura dos 

envelopes, que, para cada Lote que as empresas/consórcios nutrissem interesse em disputar, seria 

necessário a entrega de envelopes específicos de Habilitação e Proposta Financeira.

Quer dizer: ao disputar 03 (três) Lotes, a empresa FM RODRIGUES & CIA LTDA. deveria 

ter apresentado dois envelopes (Habilitação e proposta Financeira) para o Lote 03; dois envelopes 

(Habilitação e proposta Financeira) para o Lote 02; e dois envelopes (Habilitação e proposta Financeira) 
para o Lote 03, inclusive indicando equipes técnicas distintas para cada um deles.

Assim, ao declarar a FM RODRIGUES & CIA LTDA. para todos os Lotes, data máxima 

venia, a douta Comissão contrariou não apenas o Item 6.4.1 do Edital, mas também o posicionamento 

da Procuradoria Geral do Município de Salvador e a Assessoria Técnica aos pedidos de esclarecimentos 

formulados no momento oportuno. Por tal razão, requer seja reformada a decisão, a fim declarar a 

Recorrida inabilitada para todos os Lotes, ou que, ao menos, seja compelida a escolher um único 

Lote, visto que apresentou tão somente um envelope de habilitação.

LOTE 03❖

> SELT ENGENHARIA

Como visto anteriormente, muito embora a insigne COSEL tenha declarado habilitada a 

empresa SELT ENGENHARIA para o Lote 02, muitos são os vícios na sua documentação habilitatória, 
que, obrigatoriamente, conduzem para a reforma da decisão objurgada e, por conseguinte, para o 

impedimento da participação da licitante para a próxima fase desta Concorrência Pública n° 004/2019.

Pois bem. Perscrutando o invólucro de habilitação entregue pela SELT ENGENHARIA 

para acorrer ao Lote 03, observa-se que, os mesmos vícios irremediáveis detectados nos documentos 

de habilitação do Lote 02, são reprisados no Lote 03. São eles:

a) Descumprímento do Item 9.13.2, “a)” do Edital: Não apresentou o Termo de 

Compromisso assinado pelo profissional e previsto na parte final do Item
“a)":
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b) Descumprimento do Item 9.1.2.3 do Edital: Não cxímprovou a sua regularidade 

fiscal no que diz respeito aos débitos imobiliários perante as Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal;

c) Descumprimento do Item 6.4.1 do Edital: Não apresentou relação de equipe 

técnica distinta para cada Lote. Cabe expor, mais uma vez, a relação indicada pela 

empresa SELT ENGENHARIA para os Lotes 01,02 e 03:

LOTE 01 LOTE 02 LOTE 03
MÁRCIO MOHALLEM - ENG. ELE - 
MANUTENÇÃO
ROGÉRIO MOHALLEM - ENG. ELE - 
OBRAS
EDUARDO ALVES RODRIGUES - ENG 
ELE - GESTOR
WHASHINGTON LUIZ SOARES - ENG.

MÁRCIO MOHALLEM - ENG. ELE - 
MANUTENÇÃO
ROGÉRIO MOHALLEM - ENG. ELE - 
OBRAS
EDUARDO ALVES RODRIGUES - ENG 
ELE - GESTOR
WHASHINGTON LUIZ SOARES - ENG.

MÁRCIO MOHALLEM - ENG. ELE - 
MANUTENÇÃO
ROGÉRIO MOHALLEM - ENG. ELE - 
OBRAS
EDUARDO ALVES RODRIGUES - ENG 
ELE - GESTOR
WHASHINGTON LUIZ SOARES - ENG.

SEG. SEG. SEG.

Daí se dizer, então, que a habilitação da empresa Recorrida para o Lote 03 também 

carece de revisão, pelas mesmas razões expendidas no tópico referente ao Lote 02.

> OENGENHARIA LTDA

De igual forma, também merece reparo a decisão de habilitação da empresa 

OENGENHARIA LTDA para o Lote 03. É que, os vícios percebidos no Lote 02, também são 

verificados na documentação habilitatória da licitante para o Lote 03, a saber:

Exibição de procuração que não confere poderes para esta Concorrência 

Pública n° 004/2019 (parte 55 - volume 08 página 002855). Descumprimento do 

item 11.1 do Edital: O instrumento procuratório exibido confere poderes de 

representação para licitação diversa da Concorrência n“ 004/2019.

a)

Descumprimento do Item 9.1.2.2 do Edita): Não apresentou o comprovante de 

inscrição municipal e, portanto, não atendeu a um dos requisitos objetivos de 

Regularidade Fiscal previstos no Edital.

b)

Apresentação de Certidões de Registro e Quitação, expedidas pelo CRQ e 

CREA, referentes à empresa e ao Responsável Técnico, com validade vendda-
(vide VOLUME 30, PARTE 161, PÂG. 22 a PÂG. 24). /

c)
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d) Descumprimento do Item 9.1.3.2, alínea “e)” do Edital: De acordo com o Item 

9.1.3.2, alínea “e)" do Edital, “Para o segundo engenheiro eletricista, para o técnico 

de segurança e para o gestor do contrato deverá ser apresentado atestado de 

experiência na área de iluminação pública ou distribuição de energia com no mínimo
6 (seis) meses de experiência, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado”.

A técnica de segurança indicada pela OENGENHARIA LTDA foi a Sra. Anadélia 

Morais de Freitas. Todavia, o atestado de experiência entregue pela licitante não diz 

respeito à referida profissional (vide VOLUME 30, PARTE 161, PÂG.66 até VOLUME 

30, PARTE 162, PÂG. 6), não tendo sido apresentado qualquer outro que 

comprovasse ter atuado na área de iluminação pública ou distribuição de energia, 
por, no mínimo, 6 (seis) meses.

d) Descumprimento do Item 6.4.1 do Edital: Não apresentou relação de equipe 

técnica distinta para cada Lote. Cabe expor, mais uma vez, a relação indicada pela 

empresa OENGENHARIA LTDA para os Lotes 01,02 e 03:

LOTE 03LOTE 02LOTE 01
ADEL CESÁRIOHAMDAN-ENG. ELE
EVANDRO PACHECO - ENG. ELE - 
OBRAS
FABIO FIGUEREDO 
MANUTENÇÃO 
CLÁUDIO DIEGO RODRIGUES - 
GESTOR
ANADÉLIA MORAIS DE FREITAS -TEC.

ADEL CESÁRIO HAMDAN - ENG. ELE
EVANDRO PACHECO - ENG. ELE - 
OBRAS
FABIO FIGUEREDO - ENG ELE - 
MANUTENÇÃO
CLÁUDIO DIEGO RODRIGUES - 
GESTOR
ANADÉLIA MORAIS DE FREITAS-TEC.

ADEL CESÁRIOHAMDAN-ENG. ELE
EVANDRO PACHECO - ENG. ELE - 
OBRAS
FABIO FIGUEREDO - ENG ELE - 
MANUTENÇÃO
CLÁUDIO DIEGO RODRIGUES - 
GESTOR
ANADÉLIA MORAIS DE FREITAS - TEC.

ENG ELE

SEG.SEG.SEG.

e) Atestados em cópia simples e incompatíveis com o objeto, iguais ao Lote 01 e
02.

São esses os motivos pelos quais a também inabilitação da empresa OENGENHARIA
LTDA torna-se medida de rigor.

> CONSÓRCIO CITELUM-2MS

Por último, 0 CONSÓRCIO CITELUM-2MS também descumpriu diversas passagens do 

Edital, conquanto a i. COSEL, incorrendo em equívoco, o tenha declarado habilitado para o Lote 03.

Veja, douta Comissão, os vícios identificados na documentação habilitatóría do aludido

16’
\



ú
CO 0002/20

Consórcio:

a) Descumprímento do Item 9.1.2.3 do Edital: Não apresentou a certidão de débitos 

imobiliários perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, infringindo requisito 

objetivo de demonstração da Regularidade Fiscal das empresas consorciadas.

b) Descumprímento do Item 6.1 do Edital: Não apresentou a Certidão de Registro e 

Quitação das consorciadas CITELLUM e 2MS perante o CREA.

c) Descumprímento do Item 9.1.3.7 do Edital: Nos termos do referido item editalício, 
as empresas/consórcios interessados em disputar o objetivo desta Concorrência 

Pública n® 004/2019, deveríam entregar todas as declarações constantes nos 

anexos 8,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,23e24 do Edital. Inobservando tal 
regra, o CONSÓRCIO CITELUM-2MS apresentou as declarações apenas em nome 

da CITELUM, deixando de apresentá-las também em nome da 2MS, a outra 

consorciada.

e) Descumprímento do Item 9.1.3.2, alínea “e)” do Edital: De acordo com o Item
9.1.3.2, alínea "e)" do Edital, "Para o segur)do engenheiro eletricista, para o técnico 

de segurança e para o gestor do contrato deverá ser apresentado atestado de 

experiência na área de iluminação pública ou distribuição de eneraia com no mínimo
6 (seis) meses de experiência, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado".

O gestor do contrato indicado pelo CONSÓRCIO CITELUM-2MS foi o Sr. Willian 

Guimarães Pansini. Todavia, o Consórcio Recorrido não apresentou o atestado de 

experiência que comprove ter o referido profissional atuado na área de iluminação 

pública ou distribuição de energia, por, no mínimo, 6 (seis) meses.

Fora juntado apenas um Contrato de Trabalho, firmado entre a CITELUZ SERVIÇOS 

DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A e o Sr. Willian Guimarães Pansini (vide (vide 

VOLUME 29, PARTE 151, PÁG. 21 atê 29), mas para desempenhar a função de 

Assistente Administrativo II, o que, por óbvio, não atende ao exigido no Item 9.1.3.2, 
alínea “e)” do Edital.

d) O Consórcio Recorrido indicou o Sr. Antônio Alan Santana Barbosa como 

técnico de segurança. No entanto, o Contrato e a Carteira de Trabalho exibidos 

pelo Consórcio, aponta funções diferentes para o aludido profissional e com 

mesma data de contratação (vide VOLUME 29, PARTE 151, PÁG. 31 até 37).
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e) As assinaturas apresentadas pelos seus diretores financeiros, em vários 

momentos da habilitação dos Lotes 01 e 03, aparentam ter sido digitalizadas, 
0 que põe em dúvida a legitimidade dos documentos.

Irregularidades tão evidentes e objetivas, como as supra mencionadas, não podem 

passar despercebidas pela ilustre Comissão de Licitação e devem ser combatidas com a inabilitaçâo do 

CONSÓRCIO CITELUM-2MS neste certame.

B) DA IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS VÍCIOS QUE DEVEM SER AGREGADOS À DECISÃO DE 

INABILITAÇÂO DAS EMPRESAS/CONSÓRCIOS ALIJADOS DO CERTAME.

Após a análise da sua documentação, a douta COSEL, coerentemente, declarou 
inabilitados dos Lotes 02 e 03 o CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR, composto pela ILUMITECH, 
METRO, QUALY E SER, e o CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR, composto pela TRAJETO, ALPER E 

NEOLUZ, tendo em vista o descumprimento de exigências previstas no Edital desta Concorrência Pública 

n° 004/2019.

A despeito do acerto da referida decisão, constata>se que a Insigne Comissão de 

Licitação deixou de considerar outros vícios que deveríam ter sido valorados para também fundamentar 
a inabilitaçâo dos referidos Consórcios.

Novamente com o intuito de facilitar a visualização dos referidos vícios por esta douta 

COSEL, a abordagem se dará, apartadamente. por Lotes e licitantes.

LOTE 02❖

> CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR • ILUMITECH, METRO, QUALY E SER

Descumprimento do Item 9.1.2.3 do Edital:(i)

Similarmente à SELT ENGENHARIA LTDA., o CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR 

também não comprovou a sua regularidade fiscal, consoante preconiza o Item 9.1.2.3 do Edital.

Conforme ressaltado anteriormente, a partir da redação do supracitado item editalício, 
as licitantes tinham o encargo de comprovar a sua regularidade perante a Fazenda Federal (Tributos e 

Dívida Ativa), Estadual e Municipal, da sua sede ou outra equivalente, na forma da Lei, abrangendo todos 

os tributos de competência vinculada a cada unidade da Federação.

Neste ponto, o CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR apresentou três vícios na^a 
documentação, quais sejam: a) não apresentou a certidão de regularidade das suas e^resa^

.18



CO 0002/20

consorciadas QUALY e SER em face da Fazenda Estadual; b) não apresentou a certidão de todas as 

empresas que a compõem no tocante aos débitos imobiliários perante as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal: c) e. por fim, deixou de apresentar a Certidão de Dívida Ativa da consorciada METRO, 
abrangendo todos os tributos de competência vinculada de cada unidade da Federação.

Diante desses três vícios, reiteram-se os mesmos fundamentos trazidos anteriormente, 
no tocante à importância de as licitantes comprovarem a sua regularidade fiscal nos procedimentos 

licitatórios e de a Administração Pública, orientada pelo princípio da isonomia e no papel de estimular o 

adimplemento das obrigações fiscais por aqueles que com ela contratam, inabilitar empresas/consórcios 

que. igualmente ao CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR e à SELT ENGENHARIA LTDA., não atendam 

ao citado requisito de habilitação nas licitações públicas.

Comungando do mesmo entendimento, os Tribunais pátrios veem confirmando a 

legalidade de decisões administrativas de inabilitação de licitantes que não comprovam a regularidade 

fiscal. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 
LICITAÇÃO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE 
REGUURIDADE FISCAL - INABILITAÇÃO - LICITAÇÃO FRACASSADA - RENOVAÇÃO 
DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - DISCRICIONARIEDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO 
ADMINISTRATIVO LEGITIMAMENTE MOTIVADO E COM FINALIDADE ÜCITA - 
SEGURANÇA DENEGADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A renovação do 
prazo para apresentação de documentos na fase habilitação, no processo licitatório (art. 48, § 
3°, da Lei n.*’ 8.666/93), consiste em faculdade (juízo discricionário) da autoridade 
administrativa, não um poder-dever. 2. A licitação, por sua própria natureza e finalidade, deve 
ser realizada através de regras ciaras, objetivas e de caráter geral, de modo a preservar a 
Impessoalidade e isonomia, motivo pelo qual não se revela possível que o juiz se substitua ao 
administrador, alterando o posicionamento discricionário legitimamente adotado, sob pena de 
violação aos princípios da separação dos poderes (art. 2°, da CF) e da legalidade (art. S*’, II, 
da CF). 3. O art. 27, IV da Lei 8.666/93, que trata da habilitação nas licitações, exige 
apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal, dai que, tratando-se de 
critério objetivo, nenhum vício emerge da decisão de inabilitação de empresa 
concorrente por ausência de comprovação desses requisitos. 4. Ausência do direito 
liquido e certo leva à denegação da segurança. 5. Apelo e remessa necessária conhecidos e 
providos. Sentença reformada. Ordem denegada.
(TJ-MS-APL:08038755320158120019MS 0803875-53.2015.8.12.0019, Relator: Des. Sideni 
Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4“ Câmara Cível, Data de Publicação: 
01/03/2019).

AGRAVO. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. 
DESCUMPRIMENTO DO EDITAL EXCESSO DE FORMALISMO. NÃO CONFIGURADO. O 
principio de vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia 
e da impessoalidade, deve ser compatibilizado com o propósito de obtenção da proposta mais 
vantajosa ao Poder Público, o que determina que sejam relevadas simples irregularidades. 
Todavia, a pura e simples não apresentação da certidão, não se constitui em simples 
irregularidade, e sim em descumprimento de regras do Edital, que vinculam^

(19



CO 0002/20

Administrador e as partes e são a garantia do tratamento igualitário. AGRAVO PROVIDO. 
(Agravo N“ 70058876772, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 10/04/2014)
{TJ-RS - AGV: 70058876772 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 
10/04/2014, Vigésima Segunda Câmara Civel, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
16/04/2014)

Ora, douta Comissão, é indiscutível que, a partir da exegese do art. 29, inciso III da 

Lei 8.666/93 e do Item 9.1.2.3 do Edital, TODAS as empresas integrantes do CONSÓRCIO ILUMINA 

SALVADOR deviam comprovar estarem regulares com o Fisco das unidades federativas nas quais 

se situem as suas matrizes e filiais. Importante frisar que essa “regularidade fiscal” não significa 

que as empresas consorciadas precisam comprovar a inexistência de débitos fiscais, mas, sim, 
que, ainda que existentes, esses débitos estão garantidos por penhora suficiente ou com sua 

exigibilidade suspensa, raciocínio, inclusive, sedimentado na Súmula n" 283, do Egrégio TCU^.

No entanto, o CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR, repise-se, não demonstrou que as 

suas consorciadas estão regulares perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. E não havendo 

a comprovação dessa regularidade fiscal, forçoso se torna o reconhecimento do descumprimento do Item 

9,1.2.3 do Edital, a reforçar a decisão de inabilitação do Consórcio Recorrido.

Descumprimento do Item 9.1.3.2 do Edital:(ii)

O CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR - ILUMITECH, METRO, QUALY E SER relaciona 

a equipe técnica para o Lote 03 com a indicação para Lote 02 (vide página 389). Ademais, não especifica 

qual dos engenheiros eletricistas atuará como responsável dos serviços de manutenção e qual 
engenheiro eletricista atuará como responsável técnico dos serviços de obras e ampliação e eventos, 
conforme expressamente exigido no Item 9.1.3.2 do Edital.

Descumprimento dos Itens 9.1.3.4; 9.1.4.11; e 9.1.4.13 do Edital:(iii)

De acordo com o Item 9.1.3.4 do Edital, que versa sobre os Equipamentos a serem 

empregados na execução dos serviços, as licitantes deveríam apresentar “relação explícita e declaração 

formal, sob as penas cabíveis, de que disporá de equipamentos, máquinas e veículos em condições 

mínimas de atendimento às normas técnicas e regulamentadoras, relacionadas as atividades a serem 

execufac/as". A relação e declaração deveríam observar as especificações técnicas detalhadas na 

Descrição dos Serviços (Anexos 01 e 02).

Em sede de Qualificação Econômico-Financeira, o Item 9.1.4.11, por sua vez, prevê o 

dever de apresentação de “Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, 
devidamente identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7° da Constituição FedepL
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Apenas para lembrar, o aludido dispositivo constitucional proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

a menores de dezoito e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de quatorze anos.

Por derradeiro, o Item 9.1.4.13 do Edital impunha às licitantes a exibição e declaração 

de que, caso contratada pelo Município de Salvador, se obriga “a atender as mesmas condições de 

habilitação exigidas no presente Edital durante todo o período de vigência do contrato conforme 

preconiza 0 arí. 55, incisoXlíl, da Lei n° 8.666/93“.

Em menosprezo ao quanto determinado nos mencionados itens 9.1.3.4; 9.1.4.11; e 

9.1.4.13, 0 CONSÓRCIO iLUMINA SALVADOR não apresentou os documentos por eies exigidos,
como se fossem de apresentação facultativa, dispensável, o que. como é de conhecimento desta i. 
COSEL, não é o caso!! Trata-se, efetivamente, de flagrante desrespeito à normas editalícias.

(iv) Apresentação de declaração com assinatura ilegítima:

Outro vício identificado na documentação habilitatória do CONSÓRCIO ILUMINA 

SALVADOR firma-se na apresentação de documentação com assinatura de veracidade questionável.

Com efeito, examinando a declaração juntada pelo Consórcio Recorrido às folhas 449, 
456 e 463 do seu envelope de habilitação (vide VOLUME 21, PARTE 107, PÂG. 64, 71 e 80), referente 

à profissional Barbara Faustino, indicada como gestora do contrato, observa-se que assinatura aparenta 

ter sido forjada, ou melhor, decalcada sobre uma montagem ou colagem.

Ora, douta Comissão, conquanto pareça óbvio, a Administração Pública não pode 

aquiescer a exibição de documentos ilegítimos ou de veracidade duvidosa por parte de 

empresas/consórcios em procedimentos licitatórios.

Desse modo, a declaração apresentada pelo CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR, em 

nome da profissional Bárbara Faustino, não pode ser considerada pela douta COSEL para fins de 

atendimento ao quanto exigido no Edital, tendo em vista que tal documento alimenta fundada incerteza 

sobre a veracidade e legitimidade das informações nele insertas.

LOTE 03❖

> CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR - ILUMITECH, METRO, QUALY E SER

Constata-se que parte das inconformidades detectadas no envelope do Lote 02, também 

se apresentam na documentação habilitatória apresentada pelo CONSÓRCIO ILUMINA SALVADpR^ 

ILUMITECH, METRO, QUALY E SER para concorrer ao Lote 03. Note-se: /(
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a) Descumprímento do Item 9.1.2.3 do Edital: Tal qual verificado no Lote 02, o 

Consórcio; (i) não apresentou a certidão de regularidade das suas empresas 

consorciadas QUALY e SER em face da Fazenda Estadual; (ii) não apresentou a 

certidão de todas as empresas que a compõem no tocante aos débitos imobiliários 

perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; (iii) e, por fim, deixou de 

apresentar a Certidão de Dívida Ativa da consorciada METRO, abrangendo todos 

os tributos de competência vinculada de cada unidade da Federação;

Descumprímento dos Itens 9.1.3.4; 9.1.4.11; e 9.1.4.13 do Edital: O Consórcio 

Recorrido não exibiu a documentação exigida nos referidos itens editalicios;
b)

c) Descumprímento do Item 9.1.3.2 do Edital: Novamente, não especifica qual dos 

engenheiros eletricistas atuará como responsável dos serviços de manutenção e 

qual engenheiro eletricista atuará como responsável técnico dos serviços de obras 

e ampliação e eventos, conforme expressamente exigido no Item 9.1.3.2 do Edital.

Para além das duas irregularidades acima, outras também são observadas no Lote 03.

A primeira delas traduz-se na entrega de Termo de Compromisso Particular de 

Constituição de Consórcio, no qual não se visualiza as assinaturas dos responsáveis legais das 

empresas ILUMITECH CONSTRUTORA, METRO ENGENHARIA e QUALY ENGENHARIA. Confira-se 

{vide VOLUME 31, PARTE 164, PÂG. 19):
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S£o Paulo. 29 do noveinhro dc 2019.
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Ora, sendo o Recorrido um Consórcio formado por quatro companhias empresárias, 
deveria ter apresentado o compromisso público ou particular de constituição do Consórcio, previsto no 

Item 6.9.1 do Edital, subscrito por TODAS as consorciadas. Todavia, essa premissa não fora atendida 

pelo CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR,

Noutro giro, o Consórcio Recorrido apresentou atestados em nome dos engenheiros 
Dorisvaldo Júnior e Jessica Santos (vide VOLUME 31, PARTE 169, PÁG. 46 e VOLUME 31, PARTE 

169, PÂG. 63 até VOLUME 31, PARTE 170, PÂG. 10) que não são compatíveis com o requerido no item 

9.1.3.2 do Edital.

> CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR - TRAJETO, ALPER E NEOLUZ

Além de apresentar Catálogos incompatíveis ao quanto imposto no Item 9.1.3.11 do 

Edital, sendo esse um dos fundamentos para a sua inabilitação no Lote 03, o CONSÓRCIO ILUMINA 

SALVADOR - TRAJETO, ALPER E NEOLUZ também descumpriu o Item 9.1.2.3 do Edital, porquanto: (i) 
a consorciada ALPER entregou certidão estadual tributária com CNPJ diverso (vide VOLUME 25, PARTE 

123, PÂG. 7 e 8), isto é, que não coincide com o seu respectivo número cadastral, pelo que tal documento 

não é idôneo para aferir a sua regularidade perante a Fazenda Estadual; (ii) a consorciada NEOLUZ não 

entregou a certidão de débitos imobiliários perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

Sendo assim, a decisão de inabilitação do CONSÓRCIO ILUMINA SALVAD
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TRAJETO, ALPER E NEOLUZ, proferida por esta douta COSEL, deve ter os seus fundamentos 

complementados com os vícios supra mencionados, em atenção aos princípios orientadores das 

licitações públicas, sobretudo o da vinculaçào ao instrumento convocatório.

V - DA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE, DO JULGAMENTO 

OBJETIVO E DA VINCULAÇÀO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Durante O julgamento do presente recurso administrativo, esta douta COSEL não pode 

esquecer que a inobservância, pelas empresas/consórcios licitantes, de normas expressas no 

instrumento convocatório, vulnera sobremaneira o princípio da vinculação ao edital, que há de pontuar 
a conduta da Administração. Tal principio está previsto no art. 3° e 41 da Lei 8.666/93 e no próprio Edital 
desta Concorrência Pública n° 004/2019. Veja-se:

Art. S*’. A licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional da isonomía, 
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlates.

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

10.7 Para a correta elaboração da proposta, deverá a licitante examinar, atentamente, 
todos os documentos da licitação, visitar e conhecer os locais onde serão executados os 
trabalhos. A apresentação da Proposta implica, necessariamente, na aceitação integral 
e sem restrições, de todas as condições estabelecidas neste Edital e nos seus anexos.

10.8 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou 
complementação de documentos. A falta de qualquer dos elementos exigidos nos 
Envelopes/Propostas, acarretará a desclassificação da empresa.

Sempre atual e relevante, a lição de Joel de Menezes Niebuhr^ é de toda pertinente ao 

embasamento jurídico do que se sustenta:

^.. a publicação do edital de licitação e a conformidade dos licitantes às cláusulas nele 
prescritas, produzem o efeito de estabilizá-lo, trazendo a lume o princípio da vinculação ao 
edital, consagrado em várias passagens da Lei n. 8.666/93, entre as quais avuita o caput do 
seu artigo 41. Desse modo, se o edital prescreve a observância de determinada 
exigência/formalidade, à Administração não resta outra alternativa afora exigi-la, 
inabilitando os licitantes ou desclassificando as propostas que não se harmonizam com 
ela”.

* Joel de Menezes Niebuhr. Considerações sobre a formalidade em licitação pública. Revista Zênite. Ano Xl/n. 124,^33, 
jun., 2004. /t\
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Sob outro aspecto, o atendimento às disposições e exigências referenciadas no Edital 
constitui valioso instrumento para assegurar a igualdade na licitação, na medida em que todos os 

licitantes estão sujeitos às mesmas regras, às mesmas exigências. Quer-se rechaçar quaisquer 
considerações de ordem subjetiva, que ensejem o apadrinhamento e a imoralidade administrativa. Todos 

devem obedecer às mesmas formalidades, de modo objetivo, independentemente de quem seja. Acerca 

do tema, Maria Sylvia Di Pietro^ pontifica:

“O procedimento da licitação é quase inteíramente vinculado; é vinculado à lei e ao edital. A 
discricionaríedade está presente na elaboração do edital. A partir daí, tudo o que nele contiver 
e não for impugnado pelos licitantes obriga a Comissão de Licitação e os licitantes. As 
exigências são iguais para todos; a liberalidade em relação a um licitante vem em 
prejuízo dos outros. Que atenderam a todas as exigências do edital, ofendendo, 
portanto, o princípio da isonomia. O rígorismo é igual para todos e constitui uma 
garantia de legalidade e igualdade para a Administração e para o administrado'’, (grifos 
aditados)".

Prestigiando as lições boa doutrina administrativista, o Colendo Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo proferiu a seguinte decisão, cujos fundamentos se aderem à situação em apreço:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA DESCUMPRIMENTO DO 
ART. 1.018 DO CPC/15 IRREGULARIDADE NA JUNTADA DAS FOTOCÓPIAS 
DOCUMENTOS CONSTANTES DA INICIAL ARGUIÇÃO REJEITADA RECURSO ADMITIDO 
- LICITAÇÃO EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO DESCUMPRIMENTO 
INABILITAÇÃO - VINCULAÇÃO AO EDITAL PREVISÃO EXPRESSA RECURSO PROVIDO. 
1. Conforme se pode aferlr dos documentos juntados pela própria agravada, entre as cópias 
da petição do presente agravo há uma folha em branco, o que indica mera irregularidade formal 
nas fotocópias extraídas, que, porém, não se mostra suficiente para se Inadmitir o presente 
recurso. Já quanto aos documentos que a agravada alega não terem sido juntados na origem, 
deve-se atentar para o fato de que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a 
decisão liminar proferida logo após a petição inicial, de modo que os documentos anexados 
ao presente recurso são, em sua totalidade, os mesmos anexados à peça vestibular. Arguição 
rejeitada. 2. Extrai-se dos autos que a impetrante, ora agravada, foi eliminada da Concorrência 
Pública n° 0002/2018 por ter deixado de apresentar as certidões negativas de Falência, 
Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial de suas filiais, embora exigidas pela alinea 
e, do item 6.8.3., do Edital do certame. 3. A apresentação das certidões referentes tão somente 
à matriz da empresa agravada não se mostra suficiente para atender à previsão editalícia que, 
podería ter sido impugnada antes da abertura dos envelopes de habilitação, nos termos do 
artigo 41, § 2°, da Lei n° 8.666/93.4.0 cumprimento das disposições editalícias é fator de 
seleção dos licitantes, na medida em aue o edital contém exigências Que se aplicam a
todos, sem distinção. Permitir a permanência no procedimento licitatório de candidato
Que não observou os requisitos necessários somente se justifica em caso de flagrante
ilegalidade ou inconstitucionalidade. o oue não é o caso dos autos. 5. É cedico aue a
Administração Pública, além de observar a igualdade de condições a todos os
concorrentes, deverá também atender aos principios da legalidade, impessoalidade, da
vinculacão ao instrumento convocatório e do iulaamento objetivo. O edital é a lel entre
os licitantes, ao gual se vinculam tanto a Administração, quanto os candidatos.

s Maria Sylvia Zanella de Pieb‘o. Temas polêmicos sobre licitações e contratos. 4. ed. São Paulo; Malheiros, 2000, p. 44.
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Estabelecidas as regras aue regerão o certame e. em sendo públicas, devem ser
obedecidas, tanto por ouem as editou, tanto por quem a elas se submete, devendo.
ainda, os termos do edital obedecer à legislação vioente. 6. Nesse sentido, tratando-se
de critério obíetivo constante do edital, a análise da documentação apresentada refoge
ao poder discricionário da administração pública, aue deverá se ater aos critérios
estabelecidos pelo instrumento convocatório e para tal finalidade lhe é vedado exercício
da autotutela. 7. Assim, é certo que a licitante foi corretamente inabiiitada para o certame 
iicitatório, por não ter apresentado as certidões de suas filiais expressamente exigidas no 
editai. 8. Recurso provido".
{TJ-ES - Al: 00123491920188080030, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de 
Julgamento: 08/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2019).

Contextualizando os posicionamentos doutrinário e jurisprudencial ao caso sub 

examine, tendo as licitantes SELT ENGENHARIA LTDA.; OENGENHARIA LTDA.; D FM 

RODRIGUES & CIA LTDA; CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR ■ ILUMITECH, METRO, QUALY E 

SER; CONSÓRCIO CITELUM-2MS; e CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR ■ TRAJETO, ALPER E 

NEOLUZ descumprido diversas previsões do Edital da vertente Concorrência Pública n° 
004/2019, outra postura não se espera da insigne COSEL senão o alijamento das reportadas 

empresas/consórcíos do procedimento Iicitatório.

Conforme bem acentuado pelo TJ/ES no decisum supra reproduzido, não há margem 

de discricionariedade da Administração Pública na análise de cumprimento das exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório, tudo isso em razão de salvaguardar a igualdade de 

condições a todos os concorrentes, bem como os princípios da legalidade, impessoalidade, da 

vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

V-CONCLUSÃO.

Ante 0 exposto, pugna o Recorrente para que seja o presente recebido, conhecido e, 
afinal, provido, para que seja reconsiderada em parte a decisão recorrida, declarando-se INABILITADOS 

0 consórcio CONSÓRCIO CITELUM-2MS, para o Lote 03, e as empresas SELT ENGENHARIA LTDA.; 
OENGENHARIA LTDA.; e FM RODRIGUES & CIA LTDA, para os Lotes 02 e 03.

Outrossim, requer sejam agregadas a decisão de INABILITAÇÂO do CONSÓRCIO 

ILUMINA SALVADOR - ILUMITECH, METRO, QUALY E SER e do CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR - 
TRAJETO, ALPER E NEOLUZ. os outros vicios identificados nos seus documentos de habilitação e denunciados 

por meio da presente irresignação recursal.

Na hipótese improvável de vir a ser mantida a decisão impugnada, o que, por certo, não 

ocorrerá, pede. de logo, seja o presente encaminhado para conhecimento e decisão por parte da 

Autoridade hierarquicamente superior.
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Nestes termo 5, pedfe defer mento.

Salvador/BA, 17\de f^vlprei^ooe 2020.

CON^ÍRCIO CGS-LUZ
COMPACTA ENGENHARIA LTDA.

16.079.048/0001-77 

MARCELO MENDES DE CARVALHO

I

I

l

r

L
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Av.Luís Viana

■ patítnares 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 29 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
COMPACTA ENGENHARIA LTDA

CNPJ n” 16.079.048/0001-77

MARCELO MENDES DE CARVALHO, nacionalidade Brasileira, natural de Salvador-Ba., nascido 
em 04/06/1961, Solteiro, Engenheiro Eletricista, CPF n» 233.898.505-20, portador da Carteira 
de Identidade ns 798234-83, órgão expedidor SSP - BA, residente e domicilíado(a) no(a} RUA 
DOUTOR EDUARDO BAHIANA, 47, APT. 1202, PITUBA, SALVADOR - BA, CEP 41810-600, BRASIL

ANDRÉA MENDES DE CARVALHO, nacionalidade Brasileira, natural de Salvador-Ba., nascida 
em 29/06/1967, Solteira, Professora, CPF nB 355.480.29S-68, portadora da Carteira de 
Identidade ns 01843223-91, órgão expedidor SSP - BA, residente e domfclliadp{a} no(a) RUA 
DOUTOR JOÃO GARCEZ FROES, 136, AP, 406, JARDIM APIPEMA SALVADOR - BA, CEP 40155- 
700, BRASiL.

Sócios da Sociedade Empresária Limitada de nome empresarial COMPACTA ENGENHARIA 
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial 
do Estado da Bahia, sob NIRE ns 29200744334, com sede Av. Luís Viana, 6462, Wall Street East 
Bloco A - Sala 922, Patamares - Salvador - BA, CEP 41.680-400, devidamente inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n® 16.079.048/0001-77, deliberam de pleno e 
comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidar, nos termos da Lei n* 
10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. - ADMISSÃO DE SÓCIA
COMFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA, admitida neste ato, CNPJ 07.870.907/0001-50, 
NIRE 29.202.891.792, com sede na AVENIDA LUIS VIANA, 6462, - WALL STREET EAST -BLOCO A 
- SALA 922-A - PATAMARES, SALVADOR - BA, CEP 41680-400, BRASIL, representada neste ato 
por REPRESENTANTE MARCELO MENDES DE CARVALHO, nacionalidade Brasileira, nascido em 
04/06/1961, Solteiro, Engenheiro Eletricista, CPF na 233.898.505-20, portador da Carteira de 
Identidade n® 798234-83, Órgão Expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na RUA DOUTOR 
EDUARDO BAHIANA, 47, APT 1202, PITUBA, SALVADOR - BA, CEP 41810-600 .

CLÁUSULA SEGUNDA - RETIRADA DE SÓCIA
Retira-se da sociedade o sócio(a) ANDRÉA MENDES DE CARVALHO, detentora de 7.500 (Sete 
Mil e Quinhentos) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo 
a R$ 7.500,00 (Sete Mli e Quinhentos Reais), neste ato, cede e transfere a totalidade de suas 
quotas a sócia ora admitida COMFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA, neste ato e em moeda 
corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA • NOVO QUADRO SOCIAL
Após 3 cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócto(a), o capital social 
da sociedade no valor de R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais) dividido em 3.000.000 (Três 
Milhões) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, subscrito e integrallzado em 
moeda corrente do país, fica assim distribuído:
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N“ 29 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
COMPACTA ENGENHARIA LTDA

CNPJ n® 16.079.048/0001-77

QUOTAS VALORSÓCIOS %

99,75 2.992.500 R$ 2.992.500,00
R$ 7.500,00

MARCELO MENDES DE CARVALHO 
COMFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA 0,25 7.500

100 3.000.000 R$ 3.000.000,00Totalizando

CLÁUSULA QUARTA • DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade caberá Isoladamente ao Sócio MARCELO MENDES DE 
CARVALHO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, 
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, 
sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 
favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens Imóveis da 
sociedade, sem autorização dois) outro(s) sócio(s).
Parágrafo is - São expressamente vedados, sendo nulos e Inoperantes com relação a 
sociedade, os atos que a envolverem em negócios ou obrigações estranhos aos 
objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em 
favor de terceiros.

CLÁUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
0(s) admínistrador(es) declar3(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra nbrmas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em consequência das Alterações introduzidas, os atos constitutivos e alterações tem nova 
redação, passando a sociedade a reger-se pelas Cláusulas e condições seguintes:

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E DA EMPRESA

MARCELO MENDES DE CARVALHO, nacionalidade Brasileira, natural de Salvador-Ba., nascido 
em 04/06/1961, Solteiro, Engenheiro Eletricista, CPF 233.898.505-20, portador da 
CARTEIRA DE IDENTIDADE n® 798234-83, órgão expedidor SSP - BA, residente e domíciliado(a) 
no(a) RUA DOUTOR EDUARDO BAHIANA, 47, APT. 1202, PITUBA, SALVADOR - BA, CEP 41810- 
600, BRASIL
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N« 29 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
COMPACTA ENGENHARIA LTDA

CNPJ n“ 16.079.048/0001-77
COMFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ 07870907000150. NIRE 29202891792, 
com sede no(a) AVENIDA LUÍS VIANA, 6462, WALL STREET EAST - BLOCO - A - SALA 922 
- A - PATAMARES, SALVADOR - BA, CEP 41680^00, BRASIL, representada 
REPRESENTANTE MARCELO MENDES DE CARVALHO, já acima qualifícado.

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada que gira nesta praça sob a 
denominação social de COMPACTA ENGENHARIA LTDA, com contrato social arquivado 
na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o 29.200.744.334 em 16.02.1987 e Inscrita 
no CNPJ/MF sob 16.079.048/0001-77, com endereço na Av. Luís Viana n» 6462 — Wail 
Street East, Bloco A, sala 922 - Patamares - CEP 41680-400 - Salvador-Ba., resolvem 
Consolidar seu Contrato Social.

por

1» CLÁUSULA - DENOMINAÇÃO

A sociedade é denominada de COMPACTA ENGENHARIA LTDA, podendo abrir outras 
filiais, sucursais ou escritórios em todo território nacional ou outra dependência, 
mediante alteração conti^tual assinada por todos os sócios.

23 CLÁUSULA - ENDEREÇO SOCIAL

Av. Luís Viana n® 6462 - Wall Street East, Bloco A, sala 922 - Patamares - CEP 41680-40D 
-Salvador-Ba.

33 CLÁUSULA- CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), representado por 3.000.000 
(Três milhões) de quotas de R$ 1,00 (hum real) cada, subscrito e Integrallzado em 
moeda corrente do País.

43 CLÁUSULA CONFIGURAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS % QUOTAS VALOR

99,75 2.992.500 R$ 2.992.500,00
R$7.500.00

MARCELO MENDES DE CARVALHO 
COMFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA 0,25 7.500

100 3.000.000 R$ 3.000.000,00Totalizando
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N“ 29 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
COMPACTA ENGENHARIA LTDA

CNPJ n® 16.079.048/0001-77
S» CLÁUSULA - OBJETIVOS SOCIAIS

Objetivos da sociedade:

CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia 
elétrica
CNAE 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
CNAE 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
CNAE 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
CNAE 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de 
iluminação e sinafização em vias públicas, portos e aeroportos;
CNAE 4110-7/00- incorporação de empreendimentos imobiliários;
CNAE 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
CNAE 7719-5/02 - Locação de aeronaves sem tripulação;
CNAE 5212-5/00 - Carga e descarga;
CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sèm 
operador;
CNAE 5250-8/04 - Organização logística de transporte de carga.

69 CLÁUSULA-INÍCIO DAS ATIVIDADES

A sociedade teve Início em 16.02.1987 e o prazo de duração é 
Indeterminado.

por tempo

7S CLÁUSULA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos, 
respondem solidariamente pela integralízação do capital social.

89 CLÁUSULA- ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe Isoladamente ao Sócio MARCELO MENDES DE 
CARVALHO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, 
judicial e extrajudicíalmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, 
sempre de Interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 
favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens Imóveis da 
sociedade, sem autorização do(5) outro(s) sócio(s).
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 29 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
COMPACTA ENGENHARIA LTDA

CNPJnM6.079.048/0001-77
Parágrafo 19 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação a 
sociedade, os atos que a envolverem em negócios ou obrigações estranhos aos objetivos 
sociais, tais como fíanças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de 
terceiros.

9> CLÁUSULA - EXERCÍCIO FINANCEIROS

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, a administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do Balanço 
Patrimonial e do Balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de 
suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício socíai, os sócios deliberarão sobre 
contas e designarão administradoríes), quando for o caso.

109 CLÁUSULA - MORTE OU RETIRADA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o Incapaz. Não sendo possível ou ínexistindo Interesse destes ou 
do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com 
base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verifícada em balanço 
especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

IIS CLÁUSULA - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

É permitida na sociedade a cessão ou transferência parcial de quotas entre os sócios ou 
com terceiros, sendo que neste último caso só poderá ser realizada com o consentimento' 
expresso dos demais sócios.

129 CLÁUSULA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o 
comércio e a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 29 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
COMPACTA ENGENHARIA LTDA

CNPJ 16.079.048/0001-77
13* CLÁUSULA-FORO

O Foro é a Cidade de Salvador-Ba.^ para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste Contrato.

14S CLÁUSULA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos pela legislação aplicável em 
espécie.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instruménta

SALVADOR-BA, 20 de julho de 2018.

Ka
MARCELO MENDES DE CARVALHO 

CPF: 233.89k50S-20

L
COMFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTOA 

CNPJ: 07.870.907/0001-50
REPRESENTADO POR: MARCELO MENDES DE CARVALHO 

CPF: 233.898.505-20

O.

ANDRÉA MENDES DE CARVALHO 
CPF: 355.480.295-68

•1
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