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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

PROCESSO: 201700011000264
INTERESSADO: COSAMA ENGENHARIA EIRELI - EPP
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2017
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL BOMBEIRO MILITAR NA CIDADE DE MORRINHOS - GO
ASSUNTO: RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO

MANIFESTAÇÃO Nº 14/2017 SEI - CAL- 06502

 
Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado tempestivamente pela empresa COSAMA

ENGENHARIA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 33.241.324/0001-70,  quanto À DECISÃO
DE HABILITAÇÃO das empresas CONSTRUTORA GOIANA EIRELI - EPP (CNPJ: 28.746.326/0001-81) e a L. C.
CARVALHAES ENGENHARIA ME (CNPJ: 13.173.632/0001-07) na Concorrência nº 003/2017 - Construção de Quartel
Bombeiro Militar na cidade de Morrinhos-GO.

 
Preliminarmente, a recorrente apresenta em suas peças recursais a informação de que está interpondo "recurso

administrativo em decorrência de sua INABILITAÇÃO no processo de licitação da Concorrência n. 003/2017 deste órgão"
(grifo nosso), fato este que se faz improcedente para o referido certame, haja vista que esta foi habilitada, conforme constou na Ata
da Sessão de Habilitação enviada via e-mail para a empresa, bem como, disponibilizada através do site www.bombeiros.go.gov.br
(serviços/ licitações/ editais publicados/ Concorrência n. 003/2017).

 
Ainda assim, a recorrente acusa a habilitação errônea de ambas empresas supracitadas, informando que estas não

atenderam na íntegra o Edital. Seguem, portanto, respostas às alegações atacadas:
 

1. CONSTRUTORA GOIANA:

a. As Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA/GO apresentadas pela Construtora
Goiana para fins de comprovação da qualificação técnica, não apresentam ressalvas quanto
aos cabos elétricos, nem tão pouco, quanto ao cabeamento estruturado para o profissional
Meclchiades Joaquim Oliveira Diniz, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do
Trabalho, portador da Carteira CREA nº 1373/D-GO, expedida em 18/11/1977. A única
Certidão que possui serviços não contemplados para o referido profissional é a de nº
1020140002352, cujo impedimento não se trata dos pontos levantados pela recorrente,
conforme segue:

b. As anotações constantes em toda e qualquer Certidão de Acervo Técnico emitida pelo(s)
CREA(s), são única e exclusiva responsabilidade desta Egrégia Instituição, a qual atesta as
atribuições do profissional relacionado e transcreve de forma clara e objetiva quando este não
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possui determinada atribuição/competência para algum dos serviços constantes no Atestado de
Capacidade Técnica que carreia cada Certidão elaborada;

c. Se a recorrente põe à sede da dúvida as atribuições do profissional em questão, esta deveria ter
remetido ao CREA,emissor da referida CAT pedido de informação ou contestação da atribuição
do profissional consolidada por este Órgão, haja vista que a alegação vem em forma de
contestação ao documento emitido por outra Entidade e não consta das peças recursais
quaisquer documento emitido pelo referido Conselho que corrobora com os argumentos
rechaçados pela recorrente, o que torna infundada a questão;

d. Conforme decisão do Plenário do CONFEA, PL-0242/2011, não há que se falar em
impedimento ao engenheiro civil da realização de instalações elétricas de baixa tensão, sendo
assim, damos por superada a questão pela inconsistência e infundamentação dos argumentos da
recorrente: 

"[...] Os engenheiros civis já possuem atribuições relativas às instalações elétricas
prediais de forma pacífica pelo Decreto 23.569 e pela Resolução 218. Não há limite de
qualquer ordem para concessão das atribuições enquadradas quer no Decreto 23.569,
quer na Resolução 218, aos engenheiros civis.[...]"

 

2. CONSTRUTORA L. C. CARVALHAES:

a. Quanto ao ACM, o Chefe do Departamento de Engenharia e Construções do CBMGO,
juntamente com os demais engenheiros que atuam neste Departamento, verificaram por meio de
consultas técnicas e materiais teóricos, que as placas de "Aço Corten", constante do Atestado de
Capacidade Técnico  da CAT nº 25800/2017 - CREA/RJ, possui características semelhantes,
chegando à conclusão de aceitação do item para atendimento da comprovação da capacidade
técnica exigida no Edital;

b. Quanto aos serviços de "CABOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS " e "CABOS DE
LÓGICA", informamos que diligenciou-se junto ao CONFEA para obtenção de
esclarecimentos a respeitos das ressalvas para o profissional constante na CAT nº 25800/2017 e
este emitiu informação cadastral do profissional Salim Bento Nigri - CREA/RJ nº
1981122044 (anexo - 0846363), ora designado pela empresa L. C. Carvalhaes como um dos
responsáveis técnicos, sendo que este tem atribuições plenas para a execução dos serviços
questionados e as ressalvas constantes da referida CAT são para o profissional Eduardo Rosman
- CREA-RJ nº 1993100155, que se quer é responsável técnico indicado pela empresa;

c. Quanto ao PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, a Comissão Permanente de Licitações do
CBM/GO juntamente com o Chefe do Departamento de Engenharia e Construções do CBMGO
- DECON, considerou que os pisos apresentados pela recorrente em seus Atestados de
Capacidade Técnica, se enquadram nas exigências previstas no Edital, haja vista que as
características destes se assemelham ao previsto no Orçamento Detalhamento e nas
ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETURA - Anexo d do Projeto Básico (Anexo I do Edital),
atendendo tanto as exigências do Edital, como também superando e muito o quantitativo
exigido como comprovação da devida capacidade técnica, restando portanto, comprovada a
capacidade do profissional em executar o piso exigido para a obra;

d. Quando à prova da inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, restou
devidamente comprovada após diligência feita pela CPL/CBMGO junto à prefeitura de Goiânia,
via internet e constou-se devidamente cadastrada, não sendo considerado fator inabilitante da
empresa no certame.

 
Deste modo, com base em todos os argumentos acima apresentados e nos princípios básicos que norteiam os

processos licitatórios públicos, a Comissão Permanente de Licitações do CBM/GO opina pelo INDEFERIMENTO do Recurso
Administrativo apresentado pela empresa COSAMA ENGENHARIA EIRELI - EPP e pela MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE
INABILITAÇÃO DA LICITANTE NO PRESENTE CERTAME.

 
 

Departamento de Compras e Licitações- DECOL, em Goiânia - GO, aos 19 dias do mês de dezembro de 2017.
 
 

Thiago de LUCENA Gondim – CAP QOC
Presidente da CPL/ CBMGO

 
 
 

JOELLEN Luci Silvestre Vaz – CB QPC
Membro da CPL/ CBMGO - Assina no Impedimento
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Documento assinado eletronicamente por JOELLEN LUCI SILVESTRE VAZ, MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DA
COM. PERMANENTE DE LICITAÇÃO, em 22/12/2017, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO MENDES DA SILVA, CHEFE DE DEPARTAMENTO/SEÇÃO, em
22/12/2017, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0820965 e o código CRC B462758D.

 
Departamento de Compras e Licitações – DECOL/CAL

Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone (62) 3201- 6386 - cbmgo.comprascal@gmail.com
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