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COSTA ENGENHARIA

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES

A COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ inscrita sob n® 27.917.286/0001-20 , situada na Av. Av. 
Tancredo Neves, n® 1186, Edifício Catabas, Sala 1001,Caminho das Árvores, Salvador/BA CEP: 41.820-020, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Ana Carla da Cruz Costa , portador(a) da Carteira de Identidade 
n® 13.201.656-72 e do CPF n® 021.276.155-22, VEM respeitosamente, apresentar

RESCURSO ADMINISTRATIVO

Face a habilitação das empresas; CONSTRUTRORA JF PADRO LTDA, PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
CIVIL ElRELLl, no bojo da TOMADA DE PREÇO N" 06/2020, o que faz pelos fatos e fundamentos Jurídicos que 
passa a expor:

DA INCORRETA HABILITACAO

Conforme demonstraremos a seguir a na elaboração do edital na clausula 11 - Critério de classificação e julgamento, 
no item 11.1 pág. 13 e 14 - é claramente exposto que;

“O não atendimento a qualquer das exigências bem como as específicacões dos anexos deste edital
desclassificará ou inabilitará a licitante, respeitando o disnosto neste edital.*^

Outrossim na clausula 11.2.3.1 alínea (c) reafirma:

Serão desclassificadas as propostas Que deixar de atender a quaisquer das condições contidas no edital.
omissão, irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento objetivo.

Foi constatado em sessão, que a licitante CONSTRUTORA JF PADRO LTDA deixou de apresentar o CD, 
descumprindo o item 7.2 alinea (c), e juntamente com a PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL ElRELLl, 
descumpriu o ANEXO l - PROJETO BÁSICO que informar que as proponentes deverão apresentar a proposta 
respeitando e informando:

• Carta proposta contendo em algarismos e por extenso. Objeto e número da licitação, prazo de 
execução das obras, validade da proposta não inferior a 60 dias
• Declaração de elaboração independente da proposta;
• Cronograma fisico e financeiro;
• Prazo de execução das obras, em algarismo e por extenso;
• Declaração aue vistoriou e conhece nlenamcnte as condições dos locais dos serviços aue integram o obieto da
licitação, c Que nos preços propostos estão incluidas todas as despesas diretas e
indiretas e Quaisquer outras necessárias à total e perfeita execucão dos serviços obieto deste Edital.
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Constituindo-se, portanto, claramente na inobservância das normas contidas no edital e seus anexos. Ora, pelos 
princípios da isonomia com os demais participantes que seguiram rigorosamente os elementos contidos no edital, cabe 
à comissão reavaliar sua decisão e desclassifícá-las por não ter atendido o edital e seus anexos.

DOS PEDIDOS

Em 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 correto e 
objetivo e dos que lhes são correlatos.”

Assim, por tudo que fora acima exposto, pugnamos;

A) Pela RECONSIDERAÇÃO da presente decisão, com vistas a declaração da postulante, no bojo da presente 
licitação, face os esclarecimentos apresentados, e a completude dos documentos acostados.

São os termos em que, 
pede e aguarda deferimento!

Salvador, 15 de Outubro de 2020.

EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNÍrr 27.917,286/0001-20
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11.1 O não atendimento a quafquer das exigências, bem como às especificações dos anexos deste 
i^Editãi, descíassificará õu Inabilitará a Ijcítante, respeitado o disposto neste edital.

11.2 Critério de Julgamento da Proposta de Preco

O critério de julgamento das propostas será o de menor oreco global.11.2.1

Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos, e/ou divergência entre valor por 
extenso e numérico, existentes nas planilhas apresentadas, será considerada a correção 
dos cálculos, mantendo os preços unitários e os quantitativos da planilha, passando a ter 
validade o resultado após a correção.

11,2.2

A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, 
considerando-se os critérios estabelecidos neste Edital.

11.2,3

11.2.3.1 Serão desclassificadas as propostas:

Oue apresentarem na planilha orçamentária, preços unitários e totais superiores aos 
máximos admitidos na planilha do órgão, já inclusos o BOI.

a)

b) Apresentar divergência entre os quantitativos da planilha da licitante e a planilha do 
Município.

Oue deixar de atender a quaisquer das coridições contidas no edital, omissão, 
Irregularidade ou defeitos que dificultem o julgamento objetivo.

c)

d) Preços manifestadamente inexequíveis.

Em casos de não aplicação da fórmula para composição correta do 6DI.e)

11.3 Até a assinatura do Contrato, poderá a Administração Pública desclassificar a licitante, em 
despacho devidamente motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de 
outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento desta 
licilação que revele inidoneidade ou incapacidade financeira, técnica ou adininislrativa.

11,4 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do proponente que o livcr apresentado, ou. 
caso tenha sido o vencedor, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo de demais 
sanções cabíveis.

11.5 Critério de Julgamento da HablIltacao

11.5.1 Serão habilitadas as licitantes que atenderem todas as exigências deste edital, bem como 
as que apresentarem documenlo(s) incompleto(s). ílcgivel (is), com borrões, rasuras. entrelinhas, 
ou. ainda, com seus prazos de validade vencidos será inabilitada.

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOQAÇAO

K,n8>8 Oesin. PwluS».»:») CÍ'*’ S»ívnilO'R*.
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ferramentas/equipamentos atendem à qualidade exigida, analisar e decidir sobre novas 
proposições da Contratada que vise melhorar a execução. Fater qualquer advertência quanto a 
qualquer falha, etc.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
As medições scnio mensais e rcsulianies da multiplicação dos preços unitdrios pmposios. pelas qiiamidadcs 
dos .scr\'iço.s. cfelivamcntc e.xecutados tu> perfodo. fechados no líltim») dia útil do mês englobando todos os 
ser\’iços executados c aprovados pela Fiscali/açâo.

As planilhas de medição devem ser elaboradas pela contratada e submetidas ã análi.se da fiscalização.
As medições devem contemplar, além das planilhas, relatórios fotográficos evidenciando os serviçoes 
medidos, cópia dos diários de obra. além de KxJa a memória de cálculo dos qiianiiiaiivos dos materiais e dos 
■seiTiços reali/ad«ts,
EQUIPE TÉCNICA
A liMPRliSA devciti dis|Kir obrigatoi iamente da seguinte equipe técnica, paia a eoncia execução do objeto 
deste Temio de Referencia, que deverão .ser submetidos a apn>v'açao prévia da .SFMOP;

ÁrciiQuunt. Formaçãt Funçã»
lingenharia Civil 
oti Arquhcitira, 
com e.xperiênciu 
cni obras

Responsável pela parte técnica c administrativa da obrti 
udmini.sirar cronograma da obra.Superior01

- lingenheiro: Lingenheiro civil com experiência.
- Arquitetura; Anpiiiclo com expcricncia.

Nota: O engenheiro o» Ari|uiteto deve rcs|H)nder |X'las áreas técnicas c administrativas c representar, com 
aulonontía. a FMPRRSA perante a CONTRATANTf-, cm kkIiís os assuntos pcilinenles à execução tios 
serviços

A EMPRRSA (Icvcnt apresentar Ciirriculum Vitae dos profissionais integrantes da Kquiix 'I'écnica. bem 
como a cópia da caiiciia do conselho profissional do técnico dc nível superior.

A CONTRATANTE ixxlcrá solicitar, a qualquer tempo, a substituição de técnico da cqui|>e da EMPRH.SA 
caso ache neces.sário. Ocorrendo a substituição, deverá esta última informar e apresentar oficialmentc com 
anicccdência dc O.*' (cinco) tlias o Curriculum Viiac do técnico substituído.

PRAZO
Os serviços contratados deverão ser executados no período de 60 (sessenta) dias a partir da 
assinatura da Ordem de Serviço de emissão da Ordem de Serviço.

APRESÊNTÁÇÃO DA PRÔPÔSTA
A propoiiciiic deverá participar da Tomada dc Menor Preço, c apresentará a proposta respeitando o 
infoitnaiido;

• Carta proposta contendo cm algarismos c por extenso. Objeto c número da licitação, prazo dc 
cxccuçãií das obras, validade da proposta não inferior a 60 dias. contados da data dc realização da 
Licitação...;

Declardçüo de elaboraçao independente da proposta;
Cronograma físico c tlnancciro;
Prazo de execução das obras, em algarismo e por extenso;
Declaração que vistoriou c conhece plenamente as condições dos locais dos serviços que

BR 32*. Kti e>e Onto. Rtxio Soco Piroé. CLP: <l?33 030. Sa^aOS' BA,
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SECRETARIA MUNIQPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
COMISSÃO SETORIAL OE UaTAÇÃO - COSEL/SCMOP

integram o objeto da licitação, c que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas c 
indiretas e quaisquer outras necessárias à total c perfeita execução dos serviços objeto deste Kdital, 
constituindo-se. portanto, na única remuneração de\ãda pela Contnitanieou Declaração de Ausência 
de Vistoria do Uicai da obni.

CAPACITAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro e inscrição de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia c 

Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura c Urbanismo (CAU), com indicação do 
objeto social compatível com a presente licitação. Em se tratando de empresa não registrada no 
CREA ou CAU do Estado da Bahia, esta deverá apresentar a certidão de registro c quitação do 
CREA ou CAU de origem. Heando a licitante, caso seja a vencedora, obrigada a apresentar o 
■"visto" do CREA ou CAU - BA antes da assinatura do contrato.

b) Prt)va de insciiçãt) ou registi‘o do(s) responsável(is) lécnico(s) juiUti ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agroiumiia (CKHA) ou ao Conselho de Arquitetura c Urtianisino ((.'AU).

b. I) Será dispensada a apresentação desse diKumento quando o(s) tK.nneís) do(s) responsáveUis) 
lécnicoís) constarfein) tto registro da empresa licitante junto ao CREA ou CAU.

c) Capacidade técnico — profi.ssional: Comprovação de Aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e com características técnicas similares ou superiores às do objeto da pre.scnic 
licitação, conforme Parcelas de Maior Relevância, píir meio de Atcstado(s) fornccidots) por 
pessoa(s) jurídicaís) de direito público oti privado, em nome de seu(s) responsávcl(isJ técnico(s). 
acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CA'!').

c. I) 0(s) pronssi<nial(is) indicaclo(s) como responsáveUis) técnicn(s). dcvcrá(ão),
obrigatoriamente, comprovar a condiçã<í de vínculo com :i empresa licitante, mediante :i 
apre.senuiçãtt da Carteira de Trabitlho com as anotações atuali/ttdas. ou ile cciiidão emitida 
|X:lo CREA ou CAU ou mediante apresentação ilc contrato tlc prcstaçãi» de serviço 
devidamente assinado.

()bscrvaçr>cs:
I. No caso de si)cio — é indispensável a apresentação ilo contrato acompanhado de original 
mais cópia ou cópia já autenticada:
II. No caso de apresentação de carteira de trabalho - original mais c<>pia ou cópia já 

auiciuicada das páginas t)ndc constem foto. dados pessoais, registro da empresa 
coniraianie c remuneração aiuali/.:id:i.

d) Capacidntie técnico - operacional: Comprovação de experiência da pnipria licitante cm 
ilesentpenhar aiividaile peninenie e com características técnicas similares ou superitires às do 
objeto da presente licitação, conforme Parcelas de Maior Relevância, por meio de Atcsindoís) 
fomecidoís) por pcs.soa(s) jurídicaís) de direito público ou privado.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA:

CODIGO/.SERVl DESCRIÇÃO UNIDADE
ÇO

94210 TELHAM ENTO 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS. 
INCLUSO IÇAMENTO. AE_07/20I9________________________

TELHA MiriALICA M2COM

I1R374 Km6i8 Oomp 1’ci'Io «inK» CVf 41?Mn30 fl.nv«cW RA,
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