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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 014/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2020
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Ementa: Pedido de esclarecimentos. Requisitos legais e editalícios.
Assunto: Resposta à Pedido de esclarecimentos ao Edital de Licitação
Referência: Tomada de Preços nº 004/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
GESTÃO PLENA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS BEM COMO TODAS AS DEMAIS
ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU,
ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
INTERESSADA: MONTELINE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, Sociedade Empresária Limitada, com sede na Avenida
Santos Dumont, nº 1883, Edifício Aero Espaço Empresarial, Andar 6, Sala 622, Bairro Centro, Município de Lauro de
Freitas, Estado da Bahia, CEP 42.702-400, inscrita no CNPJ sob o nº 13.992.390/0001-75.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU através da Comissão Permanente de Licitação, vem responder ao pedido de
esclarecimentos apresentado pela INTERESSADA.
I – DOS FATOS
A empresa MONTELINE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA solicitou através do endereço eletrônico oficial do Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Cairu (envio registrado às 13:25h do dia 10 de março de 2020), pedido de
esclarecimentos quanto a apresentação do CRC da SAEB e CRC da Prefeitura de Cairu (item 17.1) e quanto a qualificação
técnica (item 18.4. b1).
II - DOS PEDIDOS

III - DA FUNDAMENTAÇÃO
Os pedidos foram apresentados tempestivamente e trata de questões atinentes à informações necessárias para a
participação uma vez que conforme dispõe o Art. 22, §2º da Lei Federal nº 8.666/1993, a Licitação na modalidade
Tomada de Preços “é entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação”. E de
questões atinentes à qualificação técnica das licitantes.
Diante do pedido de esclarecimento do INTERESSADO, a Comissão solicitou à Unidade Interessada - Secretaria Municipal
de Administração (e-mail: adm.geral@cairu.ba.gov.br) a análise e o envio das devidas informações para subsidiar a
resposta, que se manifestou na forma transcrita abaixo:
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É fato que as licitações públicas devem ser processadas e julgadas em estrita conformidade com os princípios
constitucionais, e aqueles previstos no art. 3º da Lei Geral de Licitações e Contratos: da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do
julgamento objetivo, do caráter competitivo e dos que lhe são correlatos.
Segundo o doutrinador Jessé Torres, existe uma importância primaz de compatibilização das regras do edital com o
quanto disposto na lei ao lecionar que: “o princípio da vinculação ao instrumento convocatório faz do edital a lei
interna de cada licitação, impondo-se a observância de suas regras à Administração Pública e aos licitantes, estes em face
dela e em face uns dos outros, nada podendo ser exigido, aceito ou permitido além ou aquém de suas
cláusulas e condições.”
Cairu o único município arquipélago do Brasil (IBGE 2010), formado por 26 ilhas que juntas somam uma população
estimada em 18.176 habitantes (IBGE 2019) distribuídos na Sede Municipal Cairu, nos distritos de Morro de São Paulo,
Velha Boipeba e Gamboa, nas Vilas de Galeão, Garapuá e São Sebastião e nos povoados de Moreré, Torrinhas, Tapuias e
Canavieiras. Estes núcleos habitacionais estão localizados entre as ilhas de Tinharé, Boipeba e Cairu, as três maiores ilhas
deste Arquipélago que também recebe o nome de Arquipélago de Tinharé e possui uma área territorial de 460,980 km².
Os editais elaborados pela Administração do Município de Cairu para Tomada de Preços, admitem a participação de
empresas que atendam a uma das 03 (três) seguintes situações:
a) Sejam portadoras do Certificado de Registro Cadastral – CRC desta entidade da Administração Pública
(Município de Cairu);
b) Sejam portadoras do Certificado de Registro Cadastral – CRC da Secretaria da Administração do
Estado da Bahia (SAEB);
c) Ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior
à data do recebimento das propostas.
O Cadastramento de empresas para participarem de licitação na modalidade de Tomada de Preços devem obedecer aos
seguintes passos e apresentar a seguinte documentação por e-mail ou presencialmente na Secretaria Municipal de
Administração do Município de Cairu:
1. Solicitação da interessada devidamente assinada pelo representante legal da mesma – protocolada na Secretaria
Municipal de Administração seja pelo e-mail adm.geral@cairu.ba.gov.br ou presencialmente através de ofício ou
documento similar;
2. Apresentação de cópias autênticas da documentação indicada no Art. 35 da Lei Federal nº 8.666/1993, quais sejam:
2.1. Art. 28. (Lei Federal 8.666/93) - Habilitação Jurídica
a. Cópia autêntica dos Documentos Pessoais dos sócios (documento de identificação pessoal com
foto em perfeita condição de leitura e CPF)
b. Registro comercial, no caso de empresa individual;
c. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus atuais
administradores, na qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da
mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
d. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da Diretoria em
exercício;
e. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
2.2. Art. 29. (Lei Federal 8.666/93) - Regularidade Fiscal e Trabalhista
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pela Secretaria da Receita
Federal, devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).
b. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual,
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual e/ou Municipal, devidamente atualizada (emissão não
superior a 30 dias).
c. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.
e. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal e
INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
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f. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
2.3. Art. 30. (Lei Federal 8.666/93) - Qualificação Técnica
a. Comprovação de Registro da licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) para com a entidade
profissional competente.
b. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente através de atestados dos mais
expressivos serviços realizados e concluídos, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes.
a.

2.4. Art. 31. (Lei Federal 8.666/93) - Qualificação Econômico-Financeira
Balanço Patrimonial na forma da Lei e demonstrações contábeis do exercício social corrente que
comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras
por balancetes ou balanços provisórios, observando-se o seguinte:
a.1. Para sociedades anônimas, cópia do Balanço ou de sua Publicação Oficial Registrada,
autenticada
por
quaisquer
das
formas
previstas
na
legislação
aplicável.
a.2. Para as demais empresas, cópias legíveis dos Termos de Abertura e de Encerramento do
Livro Diário, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício em páginas
sequencialmente numeradas, devidamente registrados na Junta Comercial competente em cópias
autênticas;
b. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da empresa, expedida pelo cartório distribuidor
da sede da pessoa jurídica a menos de 30 (trinta) dias da abertura das propostas, expedida pelo
Tribunal de Justiça (http://www5.tjba.jus.br/).
2.5. Art. 27. Inciso V (Lei Federal 8.666/93) – DECLARAÇÃO
a. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.

Com relação a exigência de experiência com capacidade superior a 5.000 (cinco mil) pontos de iluminação pública se deve
diante da necessidade de credenciar licitantes com capacidade e experiência para gerenciar o município com segurança e
credibilidade.
Contudo, indentifica-se que por equivoco exigiu-se a referida comprovação de experiência desproporcional ao quantitativo
a ser contratado. Desta forma, definimos que se exiga comprovação de experiência no referido serviço no percentual de
50% (cinquenta por cento) da estimativa de pontos do sistema de iluminação pública do município.
Importante ressaltar que o Edital está em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93, e no interesse de resguardar a
Administração Pública em buscar a proposta mais vantajosa daqueles que tem condições de prestar o serviço de acordo
com a qualidade do objeto da licitação, e não houve intenção da Administração frustrar o seu caráter competitivo.
IV– DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, esclarecemos que as licitantes deverão atender a uma das três condições previstas no edital, quais
sejam: Sejam portadoras do Certificado de Registro Cadastral – CRC desta entidade da Administração Pública (Município de
Cairu); Sejam portadoras do Certificado de Registro Cadastral – CRC da Secretaria da Administração do Estado da Bahia
(SAEB) ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à data do
recebimento das propostas.
E quanto a capacidade técnica, as licitantes deverão comprovar experiência em serviços de Operação e Manutenção do
sistema de iluminação pública, realizados de forma energizadas, em baixa tensão com gestão plena com números de
pontos superior a 750 (setecentos e cinquenta) pontos de iluminação pública.
Cairu - Bahia, 11 de março de 2020.

Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente da Comissão

Aline Maia Oliveira
Membro da Comissão

Adilton Pereira Vieira
Membro da Comissão
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