PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n°13.827019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0140/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020ISRP
SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Serviços. Fase de Habilitação

PARECER JURiDICO

1— DO RELATÓRIO

Versa o presente processo administrativo licitatário sobre a seleção de propostas visando a
contratação da Prestação de Serviços de Conservação, Limpeza, Vigilância, Transportes,
Informática, Recepção, Reprografia, Digitalizaçâo, Manutenção de Prédios Equipamentos e
Instalações, visando o adequado funcionamento das Secretarias Municipais da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa — BA, consoante especificado no Instrumento Convocatório que
o instrui.

Os autos foram remetidos à análise desta Assessoria Jurídica para manifestação acerca da
fase de habilitação.

Cumpre registrar acerca da fase interna que o Edital e a Minuta Contratual forma
submetidas a análise da Assessoria Jurídica e que o Aviso de Licitação da Tomada de Preços foi
publicado no Diário Oficial do Município (www.dommacedocosta.ba.gov.br), no Diário Oficial da
União, no Diário Oficial do Estado da Bahia e em Jornal de Grande Circulação (A Tarde),
conforme documentos que constam na pasta do processo administrativo em epigrafe.

Ademais, convém apontar para fins da análise solicitada que consta certidão nos autos de
que o Edital teve a sua íntegra disponibilizada em meio eletrônico na Internet, no Portal da
Prefeitura Municipal, no Link Editais (https://www.dommacedocosta.ba,gov.br/site/licitacoes), em
atendimento ao disposto no art. 21 da Lei Federal n°8.666/93 e da Lei Federal n° 12.527/11.
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Na Sessão realizada no dia 14/0212019, às 10h32min, comparecerem 11 (onze)
DE TRABALHO
empresas interessadas em participarem do Certame, a saber: COOPERATIVA
EM PRESTACAO DE SERVICOS A, COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM
SERVICOS, COOPSERVI - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES,
COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, AZUL PRESTADORA DE
SERVICOS LTDAWM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO EIRELI, VIVERDE
SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, JCBD CONSTRUTORA EIRELI, ALVES SERVICOS E CIA
LTDA, VERA CRUZ SERVICOS LTDA — ME e VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA
EIRELI ME.
As empresas AZUL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, WM SERVICOS TECNICOS E
COMISSIONAMENTO EIRELI, VIVERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, JCBD
CONSTRUTORA EIRELIALVES SERVICOS E CIA LTDA, VERA CRUZ SERVICOS LTDA — ME
e VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI ME foram desclassificadas por
descumprimento do item 8.3, que deverá na forma expressa no sistema eletrônico, anexar a
proposta de preços de forma detalhada, descrevendo o objeto ofertado, indicando os valores
unitários e o total, sob pena de desclassificação de sua proposta.

Após a disputa de lances encerrou-se às 11h21min37seg e se sagrou mais bem
classificada a empresa COOPERSAL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS.

As 15h35min, a COOPERSAL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS enviou a documentação por e-mail.

No dia 19/02/2020, a COOPERSAL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS entregou na Sede da Prefeitura Municipal os
originais-dos documentos remetidos por e-mail.

A documentação apresentada foi analisada pelo Pregoeiro e pela Assessoria Jurídica na
forma do Checklist anexo.
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É o relatório.

II — MANIFESTAÇÃO

A licitação pública é um instrumento criado pelo ordenamento jurídico para dar efetividade
à norma constitucional que garante a igualdade entre todos quantos desejem contratar com o
Poder Público, a fim de que sejam preservados os princípios em que se assenta a Administração
Pública.

Ao enunciar os princípios informadores da Administração Pública, direta e indireta, a
Constituição Federal, em seu art. 37, determinou incisivamente que os agentes públicos devem
pautar sua conduta administrativa obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.

O principal corolário do princípio especifico da impessoalidade e do principio geral da
igualdade formal (CF, art. 5°, caput) está insculpido no próprio art. 37, inciso XXI, segundo o qual,
salvo algumas exceções, as obras, serviços, compras e alienações em geral não poderão ser
contratados senão mediante prévio processo de licitação pública. Essa é a regra geral.

Nesse sentido, para regulamentar o procedimento licitatório, submetendo o Poder Publico
ao principio da impessoalidade e moralidade, e assegurando a todos iguais oportunidades de
contratar com o Estado, foi promulgada a Lei Federal n° 8.666/93, conhecida como Lei das
Licitações e Contratos Administrativos.

A Lei de Licitações é clara ao afirmar que o processo licitatório é vinculado ao Edital.

"Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do principio 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
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moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos,

§ 1°. É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos
casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em
razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato,
ressalvado o disposto nos §§ 5° a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23
de outubro de 1991;
(...)
"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
§ 1,2 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação,
devendo a Administração julgar e responderá impugnação em até 3 (três) dias úteis,
sem prejuízo da faculdade prevista no § 12 do art. 113.
§ 2Q Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela
Lei n° 8.883, de 1994)"

"Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:

1
Â
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1 - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos
concorrentes, e sua apreciação;
II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as

respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
111 - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados,
desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e,
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação
constantes do edital;
VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do
objeto da licitação.

'Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
(..)
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu,
ao convite e à proposta do licitante vencedor;"

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União tem firme jurisprudência de que é
inadmissivel que a Administração Pública não atenda aos requisitos do Edital.

"Insere-se na esfera de discricionariedade da Administração a eleição das exigências
editalicias consideradas necessárias e adequadas em relação ao objeto licitado, com
a devida fundamentação técnica. Entretanto, em respeito ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, é inadmissível que a Administração
deixe de aplicar exigências previstas no próprio edital que tenha formulado.
(...)
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29. Por outro lado, não se pode olvidar que a Administração encontra-se
adstrita ao princípio da legalidade e à vinculação ao instrumento convocatório.
Inadmissível, portanto, que a Comissão de Outorga da ANTT deixe de aplicar as
exigências do próprio edital que tenha formulado, ainda mais ao se constatar que
não se tratou de mera irregularidade formal, mas sim que a contratada deixou de
demonstrar a capacidade técnico-operacional por meio do atestado exigido.

36, No caso em apreço, a delimitação do escopo das exigências para qualificação
técnica se inseriu no espectro de discricionariedade da entidade reguladora,
todavia, ao inseri-las no edital passa a Administração a vincular-se ao disposto
no instrumento convocatório. Doutra forma, estaria a ferir a isonomia do
certame. (Acordão 2730/2015 — Relatar Bruno Dantas)

José dos Santos Carvalho Filho1, ensina:

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos
administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser
fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o
procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa
ou judicial.
O principio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de
critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a
Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à
moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.
Se o instrumento de convocação, normalmente o edital tiver falha, pode ser corrigido,
desde que oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e
a possibilidade de se amoldarem a ela.
Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de
convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a
dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos.
' CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26a ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 23
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Em tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto,
impõe o art. 48, I, do Estatuto.

Dito isso, vê-se no Checklist que a COOPERSAL- COOPERATIVA DE TRABALHO EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS cumpriu com os requisitos de
habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira.

A COOPERSAL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E GERAIS deixou de cumprir com a exigência prevista no Art. 52. alínea "c"
e art. 54. alínea "f" do seu Estatuto Social, posto que a Proposta de Preços foi encaminhada com a
assinatura exclusiva do Diretor Presidente, quando deveria constar também a assinatura do
Diretor Financeiro.

O Estatuto Social da COOPERSAL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS previu:

Art. 50 - A Diretoria tem os seguintes cargos: Diretor Presidente, Diretor Financeiro e
Diretor Administrativo.

Art. 51 - Competem à Diretoria, dentro dos limites da Lei e deste Estatuto, atendidas
as decisões e/ou recomendações da Assembléia Geral, planejar e traçar normas para
as operações e serviços da Cooperativa e controlar os resultados.

§4° - A constituição de mandatários, procuradores, representantes e/ou pessoas
credenciadas, como fim de representar ativa e passivamente a Cooperativa, em juízo
ou fora dele, sobretudo nos procedimentos licitatórios, pode ser praticada,
alternativamente, por ato unilateral, pelo Diretor Presidente, pelo Diretor
Administrativo, e/ou pelo Diretor Financeiro.
Art. 52 - Ao Diretor Presidente cabe, entre outras, as seguintes atribuições:
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e demais documentos
d) Assinar, juntamente com o Diretor Financeiro, contratos
constitutivos de obrigações financeiras;
Art. 54 - Ao Diretor Financeiro cabe, entre outras, as seguintes atribuições:
O Assinar conjuntamente com o Diretor Presidente contrato e demais documentos
constitutivos de obrigações financeiras;

Todos os documentos apresentados nesta licitação foram apresentados com assinatura
única do Sr. Antônio Kleber Braga Souza. Não há dúvidas que a Proposta de Preços consiste em
documentos constitutivos de obrigações financeiras e que, portanto, deveriam estar subscritos
conjuntamente pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Financeiro. No caso, não se trata de mera
constituição de mandatário, procurador, representante e/ou pessoa credenciada, como fim de
representar ativa e passivamente a Cooperativa, em juizo ou fora dele, sobretudo em
procedimento licitatário. Antes, pois, exige-se que o responsável pela licitante tenha capacidade
de assumir obrigações em seu nome.

O Edital prevê no item 18.6 a seguinte exigência:

18.6. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar
prevista neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do
Licitante.
O Estatuto Social da COOPERSAL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS é muito claro ao prevê no Art. 52. alínea "c" e no
art. 54, alínea "f' que os documentos que importem em obrigações financeiras por parte da

Cooperativa devem ser assinados pelos Diretores Presidente e Financeiro, conjuntamente. Assim,
resta provado que a Cooperativa licitante não cuidou de cumprir com suas regras estatutárias e
nem do Edital, notadamente no Rem 18.6.
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Em face disso, não os documentos subscritos exclusivamente pelo Diretor Presidente não

podem ser aceitos, à exemplo daqueles relacionados nos itens 18.4.1.1.2. e 18.5. e subitens do
Edital.

Identifica-se ainda que a COOPERSAL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS descuidou-se do cumprimento dos
requisitos de qualificação técnica exigidos pelo Edital.

É que deixou de cumprir com o Rem 18.4. e subitens 18.4.1., 18.4.1.1.1. e 18.4.1.1.1.1.
que exigem:

18.4. Documentos relativos à Qualificação Técnica:
18.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,
e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, mediante a
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado.
18.4.1.1.1. 0(s) atestado(s) ou declaracão(ões) de capacidade técnica deverão
se referir a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal
e/ou secundária especificaria no contrato social devidamente registrado na
junta comercial competente, bem como no cadastro de Pessoas Jurídicas da
Receita Federal do Brasil - RFB.
18.4.1.1.1.1. O atestado (s) a que se refere o subitem anterior deverá atender
aos seguintes critérios mínimos:
Conter a identificação do signatário, inclusive o cargo a que ocupa
Deve ser apresentado em papel timbrado da Pessoa jurídica atestante
Deve indicar o nome do evento, o serviço prestado pela empresa com as
devidas especificações e detalhamentos para fins de aferição

da

compatibilidade do objeto ora licitado, bem como o período em que ocorreu a
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contratação e a prestação dos serviços, além de constar todos os dados
necessários (Endereço, e-mail e Telefone) do atestante para eventual consulta e
diligência deste órgão licitante.
Para confirmação da qualificação técnica, caso o atestado seja emitido por
pessoa jurídica de direito privado, deverá obrigatoriamente ser apresentado
com firma reconhecida em cartório.
Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações para comprovar a
capacidade técnica.

A análise da documentação de qualificação técnica apresentada demonstra de forma
inconteste que não foi apresentada pela COOPERSAL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS documentos que comprovem
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, mediante a apresentação de Atestado de Capacidade fornecido
por pessoa juridica de direito público ou privado.
A Lei n° 8.666/93 estabelece que a qualificação técnica das licitantes participantes de
licitações será demonstrada pelos documentos relacionados no art. 30, a saber:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente:
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e,
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
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§ 1° A comprovação de aptidão referida rio inciso II do "caput" deste artigo, no caso
das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da Licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos;

Sabe-se que a Administração poderá, conforme o vulto e a complexidade da licitação,
poderá optar por estabelecer um dos documentos ou até todos os documentos relacionados.

Na licitação em curso, a Administração optou por exigir que o licitante demonstrasse sua
experiência mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica com caracteristicas,
quantidade e prazos semelhantes aos serviços licitados. A Administração optou por exigir a
Capacidade Operacional da licitante interessada. A Administração nada exigiu acerca da
Capacidade Profissional da licitante.

O Tribunal de Contas da União distingue a Capacidade Técnica Profissional da Capacidade
Técnica Operacional, Em sua publicação "Licitações e contratos: orientações e jurisprudência
do TCU2" explica a Capacidade Operacional:

Capacitação técnico-operacional envolve comprovação de que a empresa
licitante, como unidade econômica aqrupadora de bens e pessoas, ia executou,

2 Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU /Tribunal de Contas da União. —4. ed. rev.,
atual. e ampl. —Brasília : TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de
Editoração e Publicações, 2010, págs. 383/384
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de modo satisfatório, atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação.
Capacidade técnico-operacional será comprovada mediante:
apresentação de atestado de aptidão para desempenho de atividade
compatível com o objeto da licitação, em características, quantidades e prazos;
indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados
e disponíveis para a realização do objeto da licitação;
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que será responsável pela
execução do objeto.
Capacidade técnico-operacional refere-se à capacidade operativa da empresa
licitante para executar o objeto.
A mesma publicação3, explica a Capacidade Profissional dizendo:
Capacitação técnico-profissional trata de comprovação fornecida pelo licitante
de que possui, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou
serviços de características semelhantes às do objeto licitado
Capacidade técnico-profissional refere-se à qualificação dos profissionais que
integram os quadros da sociedade empresarial que executarão o objeto
licitado
Para demonstração de capacitação técnico-profissional em licitações de obras e
serviços de engenharia, será sempre admitida a apresentação de atestado ou
certidão de acento técnico (CAI).

3

In Obra Citada, pág. 387/388,
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Resolução do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, n°317, de
31 de outubro de 1986, disciplina o tema relativo a acervo técnico dos profissionais
de engenharia, nos seguintes termos:
acervo técnico do profissional — toda experiência por ele adquirida ao longo da vida
profissional, compatível com as atribuições, desde que anotada a respectiva
responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia;
acervo técnico de uma pessoa jurídica — representado pelos acervos dos
profissionais do quadro técnico e dos consultores técnicos devidamente contratados,
e variará em função de alteração do acervo do quadro de profissionais;
Certidão de Acervo Técnico (CA7) — poderá ser total., sobre todo o acervo técnico
do profissional, ou parcial, desde que requerida pelo interessado.

Profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação de capacitação
técnico-profissional devem participar da execução da obra ou da prestação dos
serviços objeto da licitação. Esses profissionais podem ser substituídos apenas por
outros de experiência equivalente ou superior, e quando houver autorização prévia da
Administração contratante,

Limita-se a capacitação profissional às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto, que devem estar claramente definidas no ato convocatório.
Veda-se, na fixação dessas parcelas, o estabelecimento de quantidades mínimas ou
prazos máximos.

Importante registrar que não foi exigido para esta licitação inscrição no Conselho Regional
de Administração e nem demonstração de Capacidade Profissional.

A licitação promovida pelo Município exigiu apenas a Capacidade Operacional, o que não
foi demonstrada pela COOPERSAL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS.
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Foi apresentada uma Declaração emitida pela Coordenação do Distrito Sanitário CabulaBeiru - DSCB, vinculado à SMS- Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, atestando que a
Sra. Katia Batista Sousa Santos, registro único n° 133153, matricula n° 991706, CPF n°
964.663.165-72, inscrita no Conselho Regional de Administração n° 28485 CRA-BA, admitida
pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, CNPJ 13.927.801/0005-72, em 09/03/2016 até a
presente data(27/12/2019), para ocupar o cargo de Gerente da unidade de saúde Pronto
Atendimento Dr. Rodrigo Argolo, exercendo as atividades de gestão e gerenciamento da unidade
de saúde. A análise do Estatuto Social da COOPERSAL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS vê-se que a Sra. Katia Batista
Sousa Santos corresponde à Diretora Administrativa.

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&
Os documentos apresentados em nome da Diretora Administrativa da Cooperativa são
imprestáveis para a satisfação do item 18.4. e subitens 18.4.1., 18.4.1.1,1. e 18.4.1.1.1.1. do
Edital, posto que se refere a capacidade de profissional da Licitante, sendo que o Edital exigiu
que fosse comprovada a capacidade da licitante o que não foi atendida.

III — DAS CONCLUSÕES

Pelo exposto, em atendimento ao exigido pelo Parágrafo Único do art. 38 da Lei n°.
8.666/93 e suas alterações e não vislumbrando vicio de forma ou qualquer defeito no
procedimento que contrarie as disposições do Edital, opino pela possibilidade da Comissão de
Licitação julgar inabilitada a COOPERSAL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTAÇÃO
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DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS, tendo em vista a inobservância dos requisitos
previstos no instrumento convocatório, notadamente os itens 18.4. e subitens 18.4.1., 18.4.1.1.1.
e 18.4.1.1.1.1. do Edital.

É o parecer.

Dom Macedo Costa, 20 de fevereiro de 2020.
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