
(L^mniu orí^inu .

DOS MUNICÍPIOS

ò

a»;g IJ Xm£\ SfHIBI MDSUIJitMSV'! I ̂«9

rSSN;2763-860X

Balsas - MA. 20 de abril de 2022.

Ana Maria Cabral Bemardes

Presidente da CFL

Ellsangela Sousa da Silva Polina de Maria Dias de Castro

Membro Membro

José Cassio Alves Lima

Assessor técnico

(Secretaria de Infraestrutura).

LICITANTES PARTICIPANTES:

ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI

PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELETRICA EIRELI

E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI

ASCON LTDA

^ CIRCULO ENGENHARIA LTDA

^'CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Publicado por.- TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: e07q68fe0293949177dc351f7d6abfaf

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO

CONTRATO Na 518/2021

EXTRATO DE ADITIVO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO

CONTRATO Na 518/2021 - SESAU, referente ao Pregão
Eletrônico n® 006/2021. PARTES: Secretaria Municipal de
Saúde, e a empresa AGNUS BRASIL COMERCIO E
SERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIREU, inscrita
no CNPJ N® 34.700.478/0001-46. OBJETO: O presente aditivo
tem como objeto a prorrogação de execução pela
CONTRATADA, do contrato n. 518/2021 - SESAU, que tem
como objeto a aquisição de equipamentos e materiais
permanentes hospitalares pleiteados, para atender o Hospital
Municipal Dr. Rosevelth Moreira Cury. DO PRAZO E VALOR:
O Contrato principal terá seu prazo alterado, passando sua
vigência prorrogada para o período de 01 de janeiro de 2022 a
31 de maio de 2022. O valor global contratual não sofrerá
reajuste, permanecendo o valor da contratação o inicial, de R$
145.900,00 (cento e quarenta e cinco mil, e novecentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.301.1013.2-266.4.4.90.52.00.00.10.301.1013.2-056.4.4.90.5
2.00.00. DA INALTERABILIDADE: As demais cláusulas do
contrato original ficam inalteradas e ratifícadas pelo presente
termo de aditivo. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA
ASSINATURA: 30 de dezembro de 2021. ASSINATURAS:
Raylson Felix Barros (Contratante) e Natália Bemichi Gandini
Bianco (Contratada).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: b88e9203015c3c973bd01438122e7549

DECISÃO DE RECURSO E CONTRARRAZÕES TF Nii
05/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N»; 7200/2022

TOMADA DE PREÇOS n» 05/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma e

ampliação da ESCOLA MUNICIPAL PADRE FÁBIO
BERTAGNOLLI no município de Balsas - MA, sob (ordem de-
serviço) com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da

Secretaria Municipal de Educação.

RECORRENTE: E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E
CONTRUTORA EIRELI

CONTRARRAZÕES: ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHERIA
EIRELI

DECISÃO

l.DO RELATÓRIO

O presente feito trata da apreciação do recurso intei-posto pela
empresa recorrente E. RODRIGUES DOS REIS

CONSTRUÇÕES E CONTRUTORA EIRELI, em face da
decisão proferida pela CPL, que a declarou INABILIT.AD.4 no
tocante ao certame, em virtude da empresa haver apresentado
atestado operacional sem laudo assinado por um profissional
com aptidão técnica para desempenhar tal função,
descumprindo aos requisitos do edital.
Insatisfeita com a decisão da CPL, a RECORRENTE manifestou
seu interesse em recorrer, o que agora se aprecia.
Após ciência das licitantes acerca da interposição dos recursos,
houve apresentação de contrarrazões pela empresa ENGREGO
SERVIÇOS DE ENGENHERIA EIRELI.
Os autos recursais e processuais foram remetidos à
Procuradoria Geral do Município, para que esta. emitisse
parecer jurídico quanto a legalidade das razões interpostas que,
por meio deste, opinou pela improcedência e indeferimento das
razões recursais.

Posteriormente, este processo fora encaminhado a esta
Autoridade Competente, para que sejam avaliadas as razões e
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contrarrazões recursais, que serão assim objetos desta decisão.

2. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

a) Legitimidade - As empresas, comprovam suas
legitimidades através de seus credenciamentos, que as
qualificam como licitante, bem como, pela manifestação e
interesse de recorrer durante a sessão, conforme ata.
b) Tempestividade - As empresas interpuseram suas razões e
contrarrazões recursais dentro do prazo legal, cumprindo o
disposto no artigo 109,1, da Lei n° 8.666/93.
c) Cabimento - As empresas interpuseram suas razões e
contrarrazões recursais com fundamento no artigo 109 da Lei
n® 8.666/93 c/c item 11 do Edital, expondo suas razões de fato e
de direito contra o ato da Comissão Permanente de Licitação;

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO
3.1 - E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E
CONTRUTORA FTRFT T

A recorrente E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E
CONTRUTORA EIRELI interpôs recurso contra a decisão da
CPL que declarou sua inabilitação, por descumprir o edital. A
empresa apresentou atestado operacional sem laudo assinado
por um profissional com aptidão técnica para desempenhar tal
função, o mesmo acontece em todos os atestados que não tem
;3AT.

- No recurso a empresa alega que a decisão da CPL encontra-se
com erro substancial. Aduz que "a capacidade técnica-
profissional resta comprovada através das certidões de acervo
técnico-CAT: CAT com registro de atestado n® 428701/2015,
assinada pelo profissional Natanael Ferreira Fontes CREA
1268/D-70 E CAT com registro de atestado n® 437286/2016,
assinada pela profissional Brenda Gabriela Nogueira RNP:
111378287-0"[1].
Ao final, a empresa requer que seja revertida a decisão que a
inabilitou e, que seja declarada sua habilitação, pois alega a
ilegalidade da decisão recorrida.
Inicialmente, verifica-se, que por erro de digitação, foi escrito
atestado de capacidade técnica profissional, entretanto a
empresa foi inabilitada por irregularidade no atestado de
capacidade técnica operacional.
O processo foi encaminhado para o Setor Técnico da
Infraestrutura, que emitiu o seguinte parecer: "Do exposto, e
após análise do recurso administrativo e contrarrazões e nova
análise da documentação da habilitação, SINFRA, opta por
manter a decisão que contida na ATA da sessão, por manter a
empresa E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES EIRELI,
desabilitada uma vez que a documentação apresentada só
jcomprova a capacidade técnica de seu profissional. Já os
atestados apresentado pela empresa recorrente, para sua
comprovação da capacidade técnica operacional, não estão
assinados por profissional habilitado na área de engenharia,
neste casos seria necessário laudo técnico. Sendo assim não é
possível comprovar que os serviços apontados nos atestados e
apresentado pela empresa foram todos executados e de acordos
com as normas técnicas vigentes. Neste caso a mesma
descumpriu, Art. 58 da resolução n® 1025/09 do C0NFEA[2]''.
Verifica-se que a empresa foi inabilitada por apresentar
atestado de capacidade técnica sem laudo técnico, cumprindo
apenas com a capacidade técnica profissional e descumprindo a
capacidade técnica operacional.
O edital de licitação estabelece que:

7.2.3.8. Quanto à capacitação técnico-operacional:
apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à
execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor

significativo do objeto da licitação, tendo as seguintes
características mínimas.

Após a análise dos fatos apresentados, necessário verificar o
posicionamento do Tribunal de Contas sobre o assunto:

Acórdão 1771/2007-Plenário-É cabível a exigência de atestado
de capacitação técnico-profíssional e técnico-operacional desde
que a comprovação se limite às parcelas de maior relevância e
valor significativo do objeto licitado. As duas condições devem
ser obedecidas simultaneamente.

Acórdão 31/2013-Plenário-A demonstração da capacidade
técnico-operacional de execução de serviços deve-se restringir
às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a
ser contratado.

O edital de licitação está de acordo com o entendimento do
Tribunal de Contas da União, sendo plenamente possível a
exigência de capacidade técnico-operacional de execução de
serviços restringindo-se às parcelas de maior relevância, nestes
termos:

Acórdão 2326/2019-Plenário-Para fins de habilitação técnico-
operacional em certames visando à contratação de obras e
serviços de engenharia, devem ser exigidos atestados emitidos
em nome da licitante, podendo ser solicitadas as certidões de

acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de
responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de
fiscalização profissional competente em nome dos profissionais
vinculados aos referidos atestados, como forma de conferir
autenticidade e veracidade às informações constantes nos
documentos emitidos em nome das licitantes.

Entretanto, conforme parecer técnico da Infraestrutura é

possível verificar que a empresa apresentou atestado de
capacidade técnica operacional sem o devido laudo técnico, que
deveria ser assinado por profissional com aptidão técnica.
O art. 58 da Resolução n® 1025/09 do CONFEA, estabelece que:

Art. 58. As informações acerca da execução da obra ou
prestação de serviço, bem como os dados técnicos qualitativos e
quantitativos do atestado devem ser declarados por
profissional que possua habilitação nas profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Parágrafo asúnico. No caso em que a contratante não possua
em seu quadro técnico profissional habilitado, o atestado
deverá ser objeto de laudo técnico.

De acordo com a Resolução do CONFEA, é possível verificar a
necessidade de apresentar laudo técnico, caso as
informações do atestado não estejam declaradas por
profissional que possua habilitação no CONFEA/CREA.
Portanto, nos documentos apresentados pela empresa
recorrente, no âmbito da fase de habilitação, no que diz
respeito aos atestados, constata>se que a emissão dos
mesmos não foi realizada por profissional que possua
habilitação no CONFEA/CREA, restando, dessa forma,
irregulares os respectivos atestados apresentados e,
consequentemente, inabilitada a recorrente.

Nesta esteira, como observa-se, as razões da recorrente não
guardam fundamentação, vez que, na documentação de
qualificação técnico-habilitatória apresentada pela mesma
encontram-se algumas irregularidades, especificamente quanto
à emissão dos atestados, estes que não encontram-se
emitidos/reconhecidos por profissional que possua habilitação
nas profissões abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA,
conforme prevê a legislação vigente, não cumprindo, portanto,
os requisitos de habilitação. Diante das declarações da
recorrente, para fins de auxiliar na decisão desta autoridade
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competente, os autos processuais e as razões recursais foram

remetidas à Douta Procuradoria Geral do Município, para que
emitisse parecer jurídico no intuito de elucidar e auxiliar nas

questões arguidas pela recorrente. Em tese de seu parecer, a
Douta Procuradoria expôs que:

"Nos atestados apresentados pela empresa recorrida,
constata-se que a emissão dos atestados não foi realizada
por profissional que possua habilitação no Confea/Crea,
estando, dessa forma, irregular os atestados.
Desta forma, após análise das razões postas pela recorrente e
conferência dos autos do procedimento acima identificado, em
relação ao alegado, bem como considerando os princípios- lei
interna do certame - e do julgamento objetivo, OPINAMOS
que o recurso apresentado não encontra guarida, devendo
ser mantido o resultado do certame."

Desta maneira, em face do exposto, com base nos normativos
legais, nos entendimentos Jurisprudenciais, e ainda, com base
nos pareceres Técnico (Secretaria Municipal de Infraestrutura)
e Jurídico (Procuradoria Geral do Município), esta Autoridade
Superior decide pela IMPROCEDÊNCIA e
INDEFERIMENTO das razões recursais interpostas pela
recorrente E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E
CONTRUTORA EIRELI, bem como, decido por MANTER a
decisão da Comissão de Licitações que inabilitou recorrente,
permanecendo, portanto. INABILITADA a empresa E.
RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONTRUTORA
EIRELI.

4 - CONCLUSÃO

É certo que a Comissão Permanente de Licitações - CPL, bem
como esta Autoridade Superior buscam incansavelmente o

respeito que lhe é devido, pelo cumprimento de todos os
deveres legais estabelecidos pela Constituição Federal, pela Lei
n» 8666/93.

Nos termos do artigo 3® a licitação destina-se a garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta mais vantajosa para a Administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da Legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade, e dos que
lhes são correlates.

A decisão da CPL e seus respectivos membros foi alicerçada nos
termos legais e entendimentos legais, bem como nos termos do
edital e exame da documentação apresentadas pelas empresas
participantes.

;Portanto, no exame aprofundado dos autos e dos elementos
neles contidos, bem como, da análise do mérito recursal da
recorrente, esta Autoridade Superior se posiciona nos
seguintes termos:

a) Pela IMPROCEDÊNCIA e INDEFERIMENTO das razões
recursais interpostas pela recorrente E. RODRIGUES DOS

REIS CONSTRUÇÕES E CONTRUTORA EIREU;

b) Decido por MANTER a decisão da Comissão de Licitações
que inabilitou recorrente, permanecendo, portanto,
INABILITADA a empresa E. RODRIGUES DOS REIS
CONSTRUÇÕES E CONTRUTORA EIRELI;

c) Dar ciência da decisão a todos os Ucitantes;

d) Pelo prosseguimento e continuidade dos atos processuais.

Balsas /MA, 18 de abril de 2022.

Camila Ferreira Costa

Secretária de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária
(Autoridade Superior)

[1] Trecho do recurso apresentado pela empresa E.
RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONTRUTORA
EIRELI.

[2] Trecho retirado do parecer técnico da Secretaria de
Infraestrutura de Balsas-MA, que está anexo ao processo.

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: b4197658d211c0127c0a6b49e742f595

RESENHA DO CONTRATO N® 396/2022

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA DE BALSAS

RESENHA DO CONTRATO N® 396/2022 - SEFIN. Referente a

Concorrência Pública N" 01/2022. PARTES; Secretaria

Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, e a
empresa CLAUDIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO

35191783387, inscrita no CNPJ sob o n® 44.425.764/0001-02.

OBJETO: Concessão de Uso de Espaço Físico Púbüco destinado
à üns comerciais no ramo de Restaurante. Bares e Lanchonetes,
na Praça dos Imigrantes (Praça Açucena) neste município de
Balsas/MA, observados os princípios e preceitos legais
pertinentes às licitações, especialmente os da Lei Federal n®
8.666/93, da Lei Federal n® 8987/95 e da Lei Municipal
Complementar n® 047 de 20 de Agosto de 2021, bem como, as
condições e especificações contidas no edital e seus anexos, no
que for pertinente. DO VALOR: O valor da outorga para a
Concessão de Uso de Espaço Físico Público destinado à fins
comerciais no ramo de Restaurante, Bares e Lanchonetes, no

âmbito do Quiosque n® 02 situado na Praça Imigrantes do Sul
(Praça Açucena) no município de Balsas/MA é de R$ 24.000,00
(vinte e quatro mil reais). DO PRAZO: O prazo de exploração
da concessão será de 05 (cinco) anos a contar da data de

assinatura do Contrato de Concessão e da emissão da

correspondente O.S. específica, com renovação anual através
de aditivos contratuais, podendo a concessão dos 05 (cinco)
anos ser prorrogável, a critério do poder CONCEDENTE, por
igual período, em conformidade ao art. 83 da Lei Municipal
Complementar n® 047 de 20 de Agosto de 2021. DO FORO:
Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA

ASSINATURA: 20 de abril de 2022. ASSINATURAS: Camila

Ferreira Costa (Contratante) e Claudia Maria Santos do

Nascimento (Contratada).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: If4bal4af229d71dafed8b75c4e8ab09

RESENHA DO CONTRATO N» 397/2022

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA DE BALSAS

RESENHA DO CONTRATO N® 397/2022 - SEFIN. Referente a

Concorrência Pública N° 01/2022. PARTES; Secretaria
Municipal de Finanças. Planejamento e Gestão Tributária, e a
empresa KECILA LETICIA GUIDA COSTA 05614208313,

inscrita no CNPJ sob o n® 45.330.647/0001-10. OBJETO:
Concessão de Uso de Espaço Físico Público destinado à fins
comerciais no ramo de Restaurante, Bares e Lanchonetes, na

Praça dos Imigrantes (Praça Açucena) neste município de
Balsas/MA, observados os princípios e preceitos legais
pertinentes às licitações, especialmente os da Lei Federal n®
8.666/93, da Lei Federal n® 8987/95 e da Lei Municipal
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