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ÓRGÃO/SETOR: SEAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

AVISO DE CONVOCAOÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2018

Com a finalidade de dar seguimento ao processo licitatório na Modalidade Pregão
Presencial Nº011/2018, a PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE
SIMÕES FILHO torna público aos interessados, cujo objeto será: Registro de preço para
futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as necessidades
das diversas secretarias do Município de Simões Filho/BA, conforme especificação e
quantitativos constantes no Edital e seus anexos. Tipo: Menor Preço por Lote. Convoca
os participantes: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA ME,
inscrita no CNPJ: 11.028.345/0001-70; AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 07.805.424/0001-72; CAD
PAPELARIA
LTDA,
inscrita
no
CNPJ:
24.284.914/0001-90;
MASKATE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, inscrita
no CNPJ: 73.693.665/0001-00; DANFIT COMERCIAL LTDA ME, inscrita no CNPJ:
05.482.197/0001-66; SUIOA COMERCIO & REPRESENTAOÃO LTDA-ME, inscrita
no CNPJ: 20.166.545/0001-80; U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI – ME,
inscrita no CNPJ: 14.387.155/0001-37; ANA PAULA DA SILVA – ME, inscrita no
CNPJ: 05.748.284/0001-12; HÉRICO SAMUEL DANTAS – ME, inscrita no CNPJ:
29.350.799/0001-28; COMERCIAL DE EMBALAGENS RE EIRELI, inscrita no CNPJ:
05.536.923/0001-86; ALEA COMERCIAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ:
12.011.917/0001-70; BRUNO E CARLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no
CNPJ: 21.786.858/0001-01; VILLAS COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ:
21.786.858/0001-01, à comparecer no dia 28/05/2018, às 09:30hs, na Sala da
Comissão Permanente de Licitação – COPEL do Município de Simões Filho, situada à
Praça 07 de Novembro, nº 359, Centro – Simões Filho - Bahia. CEP 43.700-000.
Simões Filho, 24 de Maio de 2018.
Isacarla dos Santos Silva
Pregoeira.
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EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0028/2018)
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ÓRGÃO/SETOR: SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
DECISÃO DE RECURSO (CONCORRÊNCIA Nº 001/2018)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Edital Concorrência nº 001/2018
OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa para prestação de serviços
relativos à manutenção preventiva e corretiva dcom fornecimento total de
materiais e mão de obra) da Iluminação Pública dos Bairros e Sede do
Município de Simões Filho - BA
RECORRENTE: CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A
I - DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
O recurso é tempestivo, já que proposto no prazo de até 05 dcinco)
dias úteis após o julgamento da Habilitação, conforme previsto no Edital da
Concorrência Pública 001/2018, razão pela qual conheço do mesmo.
Neste sentido, depreende-se do art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei nº
8.666/93 que:
Art. 109. Dos atos da Administração
decorrentes da aplicação desta Lei
cabem:
I – recurso, no prazo de 5 dcinco) dias
úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:
a) Habilitação ou inabilitação do licitante;
Ainda neste sentido, temos o dito comum de que “o edital faz lei
entre as partes”, sendo assim, observa-se o item 12.1 do edital em questão:
Ás PROPONENTES é assegurado o
direito de petição, nos termos do artn
109 da lei 8n666/93, objetivando a
defesa de seus interesses na licitação,
em requerimento formulado no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
intimação do ato, nos termos da lein
Pautado por estas questões, e em nome do interesse e moralidade
pública, convém de uma vez por todas, esclarecer alguns pontos levantados na
peça recursal, para que não restem dúvidas quanto a objetividade do
julgamento, bem como à lisura do presente certame.
II – RELATÓRIO
Insurge-se a recorrente contra a decisão desta COPEL em respeito
ao quanto exigido no Edital de Licitação, deflagrado na modalidade da
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Concorrência Pública, tombado sob nº001/2018, especialmente no que se
refere aos itens: 8.3.2.1, 8.3.3.1.3 e 8.3.3.1.4, do instrumento convocatório.
Ato questionado:
8. DA HABILITAÇÃO
8.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica dCNPJ);
8.3.3.1.3. Comprovação técnica profissional de que a
licitante possui em seu quadro, na data prevista para a
entrega dos envelopes, pelo menos 01 dum) profissional
de nível superior com formação em Engenharia Elétrica
ou Eletrotécnica detentor ds) de Responsabilidade
Técnica, acompanhado ds) do ds) CAT ds), emitido pelo
CREA por execução dos serviços características
quantidades e prazos ao objeto da licitação, sendo a
comprovação técnica do tipo dAtestado TecnicoProfissional), ou seja, o profissional deve comprovar tais
desempenhos técnicos, solicitados como sendo de maior
relevância para atender a esse tipo de obra;
8.3.3.1.4.
PARCELAS
DE
MAIOR
dAtestado do Profissional deve constar):

RELEVÂNCIA

a) Execução de serviços de operação, manutenção,
obras, eficientização, reforma, ampliação ou melhoria
de sistema de Iluminação Pública, com fornecimento
de materiais e Mão de Obra. –mínimo de 10.000 ddez
mil) pontos;
b) Serviços de consultoria, assistência técnica e
gerenciamento, destinados ao planejamento e controle
operacional de sistema de iluminação no parque de
iluminação pública;
c) Gerenciamento informatizado de Iluminação Pública;
d) Gerenciamento de materiais nocivos ao meio ambiente
proveniente da Iluminação Pública;
e) Execução de serviços de levantamento de cadastro de
base georreferenciada de iluminação Pública, com no
mínimo 10.000 ddez mil) pontos;
f)

Operar serviço de tele atendimento dCall Center) para
registro e atendimento informatizado das reclamações
dos munícipes;
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g) A comprovação de vínculo empregatício dods)
profissional dais) referido dos) no item 8.3.3.1.3 será
feita através de cópia de contrato social, no caso de
sócio, ou cópia autenticada da CTPS dCarteira de
Trabalho e Previdência Social) do Empregado
devidamente assinada pela Licitante, contrato de
prestação de serviços devidamente assinado entre as
partes e reconhecido em firma.
h) Declaração
formal
e
expressa
do
Licitante
devidamente assinada por um de seus responsáveis,
informado que disponibiliza toda infraestrutura
necessária, adequada e indispensável a integral
execução de todos os serviços, compreendendo
materiais,
equipamentos
e
pessoal
técnico
especializado os quais, serão inspecionados por
profissional designado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura do município dSEINFRA).
Desse modo, insurge-se a recorrente em relação ao julgamento da
Habilitação da empresa declarada vencedora, proferido com base nos itens
acima mencionados, pelo que passamos à análise e julgamento da peça
recursal.
É o breve relatórion
II – FUNDAMENTAÇÃO
Relativamente à alegação de que a empresa vencedora teria
descumprido a exigência do subitem 8.3.2.1, qual seja, prova de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica dCartão CNPJ), tem-se que essa não
merece acatamento, visto que tal documento foi devidamente apresentado e
conferido durante a sessão destinada a análise dos requisitos de habilitação
dos licitantes.
Noutro giro, cumpre salientar que ainda que se considere a ausência
do referido documento, tal fator por si só não seria suficiente para inabilitar a
empresa vencedora, de modo que a documentação por ela apresentada
contém de maneira implícita a informação do elemento supostamente faltante,
a exemplo da certidão negativa de débitos fiscais, contrato social, cujo
conteúdo indicam, por exemplo, a atividade econômica por ela desenvolvida,
capital social, CNPJ e etc.
A propósito, cabe aqui transcrever o entendimento perfilhado pelo
Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 1795/2015 – Plenário. Vejase:
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É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência
de
informação
exigida
pelo
edital,
quando
a
documentação entregue contiver de maneira implícita o
elemento supostamente faltante e a Administração não
realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei
8.666/93, por representar formalismo exagerado, com
prejuízo à competitividade do certame.
No que concerne a alegação de descumprimento dos itens 8.3.3.1.3
e 8.3.3.1.4, relacionados a capacidade técnica profissional e parcelas de maior
relevância, aquela igualmente não merece prosperar.
Isso porque a empresa vencedora apresentou o respectivo atestado
em conformidade com o estabelecido no edital, a fim de comprovar a aptidão
profissional.
Nota-se na hipótese, que a recorrente comete equívoco ao
considerar o atestado de capacidade técnica operacional registrado perante ao
CREA, pertinente à empresa, tendo por responsável técnico o Sr. Gidobaldo,
como sendo o atestado de capacidade técnica profissional apresentado pela
empresa vencedora para efeito de atendimento dos referidos itens.
Ressalte-se que o atestado de capacidade técnica operacional
sequer constitui requisito de habilitação, no entanto, a empresa vencedora o
apresentou a fim de comprar o seu registro junto ao CREA.
O que importa dizer é que o atestado de capacidade técnica
profissional considerado por esta comissão de licitação atende os requisitos de
parcela de maior relevância e tem por responsável técnico o Sr. Julival, cujo
vínculo com a empresa vencedora foi comprovado por meio de contrato de
prestação de serviços.
Diante do exposto, esta Comissão de licitação se manifesta pela
manutenção da decisão que habilitou e declarou vencedora da concorrência
001/2018, a empresa AVANTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANISMO
LTDA – ME, nos termos da fundamentação supra.
III – DECISÃO
Diante do exposto a Presidente da Comissão Permanente de Licitação resolve
decidir o seguinte:
a) Conhecer do Recurso interposto pela empresa
CITELUZ
SERVIÇOS
DE
ILUMINAÇÃO
URBANA S/A, dada sua tempestividade e
conseqüente regularidade formal;
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b) No mérito, negar-lhe provimento, pelos motivos
acima descritos;
c) Comunicar
a
recorrente
e
aos
demais
interessados
desta
decisão,
através
da
publicação do inteiro teor deste ato no Diário
Eletrônico do Município de Simões Filho;
d) Manter a Decisão Administrativa da Comissão de
Licitação na sessão de abertura do envelope de
Habilitação da Concorrência n° 001/2018.
Simões Filho dBA), 24 de Maio de 2018.

Isacarla dos Santos Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RATIFICO nos termos do artn 109, parágrafo 4º, da Lei 8n666/93 a
decisão a mim submetida, mantendo-a irreformável pelos seus próprios
fundamentosn

Diógenes Tolentino Oliveira
Prefeito Municipal
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ÓRGÃO/SETOR: SEJUV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
COMUNICADO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

ESCLARECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.

Objeto: Aquisição e Montagem de 1 (um) par de tabesa de basquete hidráusica móves,
visando atender as necessidades de equipar a quadra posiesportiva do Ginásio de
Esportes do Município de Simões Fisho/BA.
Resposta feita peso responsáves técnico do Termo de Referência ao questionamento
da empresa RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ:
11.884.132/0001-40.

Esclarecimento 1:

A TABELA DE BASQUETE SERÁ ACIONAMENTO MANUAL OU ELÉTRICO?

RESPOSTA:
ELÉTRICO

Esclarecimento 2:

QUAL O VALOR DE REFÊRECIA DO ITEM?

RESPOSTA:
O VALOR ESTIMADO ESTÁ DISPONIVEL NO PORTAL.

Simões Fisho/BA, 23 de maio de 2018.

Isacarsa dos Santos Sisva
Pregoeira Oficias.
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RESULTADO (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. LAZER E JUVENTUDE

CHAMAMENTO PÚBLICO N“ 001/2018 — RESULTADO PROVISÓRIO DE

HABILITAÇÃO
Processo Administrativo nº I 133 l/2017

Os membros da COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, constituida
por meio da Portaria nº 077/20l7, cujo objetivo é promover “a seleção de Organimção da
Sociedade Civil (OSC) para a elaboração e execução de atividades esportivas, físicas e lazer
no Municipio de Simões Filho”, em sessão pública, procedeu a análise da documentação de
habilitação entregue pela CENTRAL ÚNICA DE CIDADANIA (CUC), CNPJ
08403732/0001—34, entidade selecionada neste certame.
Sendo assim, conforme cronograma estabelecido no edital, a Comissão de

Chamamento público decide DIVULGAR o resultado provisório de habilitação:

ENTIDADE

RESULTADO

MOTIVO

PROVISÓRIO
CENTRAL ÚNICA DE
CIDADANIA (CUC)

Comprovou a regularidade
dos requisitos documentais
no momento da habilitação,

HABILITADA

As condições de habilitação e as exigências legais da seleção serão
reanalísadas pela Controladoria Interna do Município antes da celebração do termo de
fomento. Sendo assim a entidade selecionada deverá manter-se regular, sob pena de
desclassificação do certame.
O presente resultado deverá ser publicado no Diário Oficial do Município de
Simões Filho, iniciando-se imediatamente o prazo legal para eventual interposição de
recursos, cuja data limite para recebimento será o dia 30 de maio de 2018 (quarta-feira), em

conformidade com o cronograma estabelecido no edital.

Simões Filho, 23 de maio de 2017

DAVID DOS SANTOS FARIAS

Superintendente Especial de Políticas Públicas para a Juventude - Matricula nº 94 I 389

%%JÉREMÉ
Coordenador Executí

dos Projetos de Iniciação Espo

va - Matrícula nº 94135]

Superintendente da Gestão Pedagógica e Políticas Educacionais - Cadastro nº 3540

http://simoesfilho.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

