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PORTARIA Nº 36 DE 03 DE MAIO DE 2021.



Dispõe sobre a constituição de
Comissão multidisciplinar para
levantamento do diagnóstico da
situação atual do Município e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, em atendimento ao
quanto exigido pelo Decreto Federal n° 10.540/2020, e
CONSIDERANDO a necessidade de instituir-se uma comissão multidisciplinar
com a participação de servidores, contratados e terceirizados, atuantes nas áreas
orçamentária, financeira e patrimonial do município para o levantamento de um
diagnóstico da situação atual quanto aos requisitos exigidos no Decreto Federal n°
10.540/2020.
CONSIDERANDO a necessidade de levantar informações acerca dos
insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do
SIAFIC local;
CONSIDERANDO a necessidade de incluir as ações necessárias no PPA
(produtos, metas, recursos financeiros) fundamentais à elaboração do projeto e
consecução do sistema;
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração de projeto de implantação do
SIAFIC;
CONSIDERANDO a necessidade de dotar orçamentariamente (LDO e LOA de
2022) as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários à implantação do
SIAFIC local;
CONSIDERANDO a necessidade de planejar, elaborar e realizar licitação para
as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, etcm, necessários ao projeto
do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica constituída a Comissão multidisciplinar com a participação de
servidores, contratados e terceirizados, atuantes nas áreas orçamentária, financeira e
patrimonial do município para o levantamento de um diagnóstico da situação atual
quanto aos requisitos exigidos no Decreto Federal n° 10.540/2020.
Art. 2º - A Comissão terá a seguinte composição:
a) Vaneide Oliveira Santos Moura;
ƚĞŽĨŝůĂŶĚŝĂ͘ďĂ͘ŐŽǀ͘ďƌ
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b) Luana Américo Oliveira;
c) Kátia Nunes Lima Boaventura;
d) Isleno Moura Silva;
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§ 1º A Comissão será presidida por Vaneide Oliveira Santos Moura, que terá as
seguintes funções:
I – Coordenar o cumprimento do levantamento das informações de cada setor,
visando estabelecer o diagnóstico da situação atual do município quanto aos requisitos
exigidos no Decreto n° 10.540/2020;
II – Convocar e presidir as reuniões da Comissão;
III – Levantar os fatores, ações e prazos necessários para implantação de
medidas para atendimento dos requisitos que não atendem atualmente ou atendem
em parte, visando o cumprimento da Lei 10.540/2020.
Art. 3º - A Comissão deverá elaborar minuta do plano de ação identificando
cada um dos requisitos definindo os prazos (inicial e final) para que tais requisitos
sejam efetivamente implantados;
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, EM 03 DE
MAIO DE 2021.
HIGO MOURA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
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Dispõe sobre a apresentação do plano de
ação do SIAFIC deste Município e dá
outras providências.
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ESTADO: BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

Empresa
fornecedora do
software

Para avaliar e identificar
ações necessárias ao
cumprimento do Decreto
10.540/20

Preenchimento
dos dados atuais
do Município nos

x

x

x

4

Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de
2022), as ações (projetos e atividades)
com os gastos necessários a implantação 01/07/2021 30/09/2021 Executivo
do SIAFIC local, incluindo as fontes de
recursos.

Secretaria de
Administração e
Planejamento /
Consultoria
contábil

Verificar a disponibilidade
de recursos para o
atendimento à
Ato normativo
necessidade de nova
contratação/despesas
antes não previstas para a
implantação do SIAFIC

x

x

x

Planejar, elaborar e realizar licitação para
as aquisições de insumos, serviços e/ou
equipamentos, etc, necessários ao projeto 01/10/2021 30/11/2021 Executivo
do SIAFIC e integrações com os principais
sistemas estruturantes.

Garantir que,
independente da
necessidade atual ou não
de contratação, os
Secretaria de
Reunião entre os
próximos processos
Finanças / Setor
setores
licitatórios envolvendo a
de licitação
competentes
aquisição ou locação do
software de contabilidade
esteja dentro dos critérios
exigidos pela legislação.

5

6

01/07/2021 30/09/2021 Executivo

Atestar que o SIAFIC é integrado a outros
01/12/2021 28/02/2022
sistemas estruturantes tais como RH,
Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .

Executivo

Para unificar as
Secretaria de
informações da situação
Administração / do Município e garantir o
Empresa
cumprimento aos
fornecedora do requisitos do Decreto
software
10.540/20

x

x

Conferência e
declaração
expressa assinada
pelo responsável
pela
administração e
pela empresa
responsável
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x

x

x

dez

Elaborar, preferencialmente, o modelo o
projeto de implantação do SIAFIC, com
base nos layouts disponibilizados pela
STN e Tribunais de Contas.

nov

3

set

x

out

x

jul

Ato normativo

ago

Para garantir o
cumprimento aos
requisitos do Decreto
10.540/20

jun

Secretaria de
Adm.
Planejamento /
Consultoria
contábil

abr

Incluir no PPA (produtos, metas, recursos
financeiros) as ações necessárias
01/07/2021 31/08/2021 Executivo
elaboração do projeto e consecução do
sistema.

x

mai

2

x

set

Preenchimento
de dados

jun

Alinhar ações e metas
para cumprimento aos
requisitos do Decreto
10.540/20

mai

Secretário de
Finanças

fev

2022
mar

COMO

jan

POR QUÊ

dez

QUEM

Levantar informações dos insumos/
serviços/recursos financeiros necessários
10/05/2021 30/06/2021 Executivo
à implantação e concepção do SIAFIC
local.

FIM

nov

ONDE

1

INÍCIO

out

QUANDO

jul

AÇÃO

ago

ANTECEDENTES

TIPO ITEM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

Atestar que p SIAFIC é mantido e
gerenciado pelo Poder Executivo.

Atestar que o SIAFIC registrar os atos e
10 fatos relacionados com a administração
orçamentária, financeira e patrimonial.

Executivo

Secretaria de
Administração /
Empresa
fornecedora do
software

Para unificar as
informações da situação
do Município e garantir o
cumprimento aos
requisitos do Decreto
10.540/20

Executivo

Para unificar as
informações da situação
Secretaria de
Administração / do Município e garantir o
cumprimento aos
Empresa
fornecedora do requisitos do Decreto
10.540/20
software

Conferência e
declaração
expressa assinada
pelo responsável
pela
administração e
pela empresa
responsável

Executivo

Conferência e
declaração
expressa assinada
pelo responsável
Secretaria de
pela
Administração /
Empresa
Para garantir a veracidade administração e
fornecedora do das informações quanto a pela empresa
software
situação real do Município responsável

Executivo

Para unificar as
informações da situação
Secretaria de
Administração / do Município e garantir o
cumprimento aos
Empresa
fornecedora do requisitos do Decreto
10.540/20
software

01/12/2021 28/02/2022

01/12/2021 28/02/2022

01/12/2021 28/02/2022

Conferência e
declaração
expressa assinada
pelo responsável
pela
administração e
pela empresa
responsável

2/10
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x

x

x

dez

x

nov

x

set

x

out

x

jul

x

ago

x

jun

x

abr

x

mai

x

mar

nov

set

out

2022
jul

COMO

ago

POR QUÊ

Conferência e
declaração
expressa assinada
pelo responsável
pela
administração e
pela empresa
responsável

Garantir que o SIAFIC é sistema único e a
cuja base de dados é compartilhada entre 01/12/2021 28/02/2022
os seus usuários.

Atestar que o SIAFIC permita a
atualização, a consulta e a extração de
dados e de informações de maneira
centralizada.

QUEM

jun

ONDE

fev

9

FIM

jan

UNIDADE E INTEGRAÇÃO

8

QUANDO
INÍCIO

dez

7

AÇÃO

mai

TIPO ITEM
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Executivo

Empresa
fornecedora do
software

3/10
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dez

nov

set

out

jul

ago

x

jun

x

abr

x

mai

fev

Conferência e
declaração
expressa assinada
pelo responsável
pela
administração e
pela empresa
responsável

mar

nov

2022
jan

Para unificar as
informações da situação
do Município e garantir o
cumprimento aos
requisitos do Decreto
10.540/20

COMO

dez

Garantir que há apenas um SIAFIC em uso
11
01/12/2021 28/02/2022
pelo ente.

POR QUÊ

set

QUEM

out

ONDE

jul

FIM

ago

QUANDO
INÍCIO

jun

AÇÃO

mai

TIPO ITEM
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PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

Executivo
Atestar que o SIAFIC contem mecanismos
que garantem a Integridade, a
01/12/2021 28/02/2022
13
Confiabilidade, a Auditabilidade e a
Disponibilidade das Informações.
Executivo

14

Garantir que o SIAFIC permite a
Identificação do Sistema e Desenvolvedor
01/12/2021 28/02/2022
nos Documentos Contábeis que deram
origem aos registros;

Empresa
fornecedora do
software

Garantir a veracidade das Análise pela
informações cadastradas, empresa
bem como a transparência responsável
das contas públicas

Empresa
fornecedora do
software

Registrar o fornecedor das Análise pela
informações prestadas
empresa
para identifica-lo de forma responsável
rápida, responsabilizandoo pelas informações
prestadas

LOGIA

Garanir o acesso ao SIAFIC para usuários
cadastrados seja dado por autorização de
superiores do administrador do SIAFIC
01/12/2021 28/02/2022
16 mediante assinatura de termo de
responsabilidade e e que seja realizado
login através de CPF e Senha ou
Certificado Digital
Executivo

Empresa
fornecedora do
software

Empresa
fornecedora do
software

Limitar o acesso dos
Análise pela
usuários aquilo que é de
empresa
sua responsabilidade,
responsável
preservando informações
confidenciais

Limitar o acesso dos
Análise pela
usuários aquilo que é de
empresa
sua responsabilidade,
responsável
preservando informações
confidenciais

x

x

x
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dez

x

nov

x

set

x

Executivo
Garantir que o SIAFIC contem controle de
acesso dos usuários por segregação de
funções, para controle ou consulta e
15 também de acesso aos dados das demais 01/12/2021 28/02/2022
Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou
Certificado Digital e codificação própria e
intransferível)
Executivo

out

x

jul

x

ago

x

jun

x

abr

x

mai

x

Análise pela
empresa
responsável

mar

nov

fev

01/12/2021 28/02/2022

2022
jan

Garantir que o SIAFIC permitir o
12 armazenamento, integração, importação
e exportação de dados;

Para unificar as
informações da situação
do Município e garantir o
cumprimento aos
requisitos do Decreto
10.540/20 e a
transparência das contas
públicas

COMO

dez

Empresa
fornecedora do
software

POR QUÊ

set

QUEM

out

ONDE

jul

FIM

ago

QUANDO
INÍCIO

jun

AÇÃO

mai

TIPO ITEM
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PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

Empresa
fornecedora do
software

Garantir que o SIAFIC evidencia, NO
MÍNIMO: - I. os bens, os direitos, as
obrigações, as receitas e as despesas
orçamentárias ou patrimoniais - II. a
execução das receitas e despesas
orçamentárias, bem como suas alterações
- III. a situação patrimonial e sua variação IV. a apuração dos custos - V. controle de
01/03/2022 30/04/2022
18 convênios, contratos e instrumentos
congêneres - VI. Diário, Razão e
Balancetes (individuais e consolidados) VII. demonstrações contábeis, relatórios e
demonstrativos fiscais, orçamentários,
econômicos e financeiros - VIII. operações
intragovernamentais - IX. origem e
destinação dos recursos legalmente
vinculados

Garantir a transparência
das contas públicas

Executivo
Assegurar que o SIAFIC possui rotinas
19
Backup

Empresa
fornecedora do
software

01/03/2022 30/04/2022

Garantir a preservação
dos dados inseridos para
que fiquem salvos

Análise pela
empresa
responsável

Executivo
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dez

nov

set

out

x

Análise pela
empresa
responsável

jul

x

Executivo

ago

x

jun

x

abr

x

mai

fev

nov

set

Registrar o fornecedor das Análise pela
informações prestadas
empresa
para identifica-lo de forma responsável
rápida, responsabilizandoo pelas informações
prestadas, limitar o acesso
aos usuários aquilo que é
de sua responsabilidade,
preservando informações
confidenciais

mar

01/12/2021 28/02/2022

2022
jan

Garantir que o SIAFIC permite auditoria
de dados para controlar Inserções,
Exclusões ou Alterações efetuadas pelos
17
Usuários com a identificação do CPF,
operação Realizada, Data e Hora com
acesso restrito à usuários permitidos

COMO

dez

Empresa
fornecedora do
software

POR QUÊ

out

QUEM

jul

ONDE

ago

FIM

jun

QUANDO
INÍCIO

mai

AÇÃO

TECNOL

TIPO ITEM
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Assegurar que a sociedade tenha acesso
às informações sobre a execução
20 orçamentária e financeira em meio
eletrônico que possibilite amplo acesso
público.

Secretaria de
Administração

Garantir a transparência
das contas públicas

Garantir acesso a
informações no
site do Município,
resguardando a
proteção de
dados pessoais
intransferíveis

Secretaria de
Administração

Garantir a transparência
das contas públicas

Declaração
expressa e
Garantir acesso a
informações no
site do Município,
resguardando a
proteção de
dados pessoais
intransferíveis

03/05/2022 31/05/2022

Executivo

Atestar que as Informações são
disponibilizadas em tempo real e
21 pormenorizadas, Disponibilização de
informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL
subsequente à data do registro contábil.

03/05/2022 31/05/2022

x

Executivo
Secretaria de
Administração
Assegurar que as informações
22 disponibilizadas pelo SIAFIC observam as
questões de acessibilidade

Garantir a transparência
das contas públicas e a
possibilidade de acesso
pela população

03/05/2022 31/05/2022

Garantir acesso a
informações no
site do Município,
resguardando a
proteção de
dados pessoais
intransferíveis

x

Executivo

TRANSPARÊNCIA

Procurador

23

Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral
03/05/2022 31/05/2022
de Proteção de Dados (LGPD)

Preservar os dados
pessoais inseridos no
sistema

Analise dos dados
publicados para
disponibilidade
pública visando o
atendimento à Lei

Executivo

6/10
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x

dez

nov

set

out

jul

ago

jun

abr

mai

fev

mar

jan

2022
dez

COMO

nov

POR QUÊ

set

QUEM

out

ONDE

jul

FIM

ago

QUANDO
INÍCIO

jun

AÇÃO

mai

TIPO ITEM
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ESTADO: BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

Executivo

Secretaria de
Administração /
Empresa
fornecedora do
software

7/10
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dez

nov

x

set

x

out

jul

x

Análise pela
empresa
responsável

ago

jun

abr

fev

mar

jan

dez

nov

2022
mai

Garantir a transparência
das contas públicas
Garantir que o SIAFIC permite a
disponibilização em meio eletrônico de,
NO MÍNIMO: a- DESPESA
I. execução
II. Classificação orçamentária, com a
especificação da unidade orçamentária,
da função, da subfunção, da natureza da
despesa, do programa e da ação e da
fonte dos recursos que financiou o gasto.
III. desembolsos independentes da
execução orçamentária
IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento,
com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO
folha e benefícios previdenciários
V. convênios realizados, com o número do
processo correspondente, o nome e
24
03/05/2022 30/07/2022
identificação por CPF ou CNPJ do
convenente, o objeto e o valor
VI. licitação, ou a sua dispensa ou
inexigibilidade, com o número do
respectivo processo bem ou serviço
adquirido, quando for o caso
b- RECEITA :
I. previsão na LOA
II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal
III. arrecadação, inclusive recursos
extraordinários
IV. recolhimento
V. classificação orçamentária, com a
especificação da natureza da receita e da
fonte de recursos

COMO

set

POR QUÊ

out

QUEM

jul

ONDE

ago

FIM

jun

QUANDO
INÍCIO

mai

AÇÃO

T

TIPO ITEM

Segunda-feira
3 de Maio de 2021
12 - Ano - Nº 2509

Teofilândia

ESTADO: BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

Atestar que o SIAFIC processa e centraliza
o registro contábil dos atos e fatos que
25
01/08/2022 31/08/2022
afetem ou possam afetar o patrimônio da
entidade.

Empresa
fornecedora do
software

Garantir o registro da
situação atual do
Município

Análise pela
empresa
responsável, bem
como declaração
expressa

Secretaria de
Administração

Garantir o registro da
situação atual do
Município, buscando a
veracidade das
informações prestadas em
tempo real para melhor
transparência das contas
públicas

Alertar setores
responsáveis para
efetuar o
cadastro das
informações em
tempo hábil a
cumprir os prazos
estabelecidos na
LEI

Secretaria de
Administração

Garantir o entendimento
da população

Conferir as
publicações de
acesso a
população
Emitir os
relatórios
gerados, e
conferir

26

Assegurar que o registro representa
integralmente o fato ocorrido, observada
01/08/2022 31/08/2022
a tempestividade necessária.

Executivo

ROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Assegurar que o o registro : 1. Foi feito
27 conforme partidas dobradas 2. Foi feito
em idioma e moeda corrente nacionais.

01/08/2022 31/08/2022
Executivo

Garantir o acesso aos
dados gerados para
execução das tarefas

Assegurar que o SIAFIC gera os livros
razão, diários e demais demonstrativos
contábeis em consonancia as regras
contidas no Manual de Contabilidade
aplicado ao Setor Público (MCASP) e no
28
01/08/2022 30/09/2022
Plano de Contas Aplçicado ao Setor
Público (PCASP), de forma individual e
consolidada, e que ficam à disposição dos
usuários e dos órgãos de controle interno
e externo.
Executivo

Executivo

x

x

x

x

Secretaria de
Administração e
Planejamento /
Consultoria
contábil
Consultoria
contábil /
Empresa
fornecedora do
software

Assegurar que os registros contábeis são
efetuados de forma analítica e reflete a
01/08/2022 30/09/2022
29
transação com base em documentação de
suporte.

x

Garantir a veracidade das
informações cadastradas,
sempre acompanhada de
documento
comprobatório

Emitir os
relatórios
gerados, e
conferir com a
documentação
comprobatória
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dez

nov

set

Executivo

out

jul

ago

jun

abr

mai

fev

mar

jan

2022
dez

COMO

nov

POR QUÊ

set

QUEM

out

ONDE

jul

FIM

ago

QUANDO
INÍCIO

jun

AÇÃO

mai

TIPO ITEM
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ESTADO: BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

Executivo
Assegurar que o SIAFIC permite a
31 acumulação dos registros por centros de
custos.

Empresa
fornecedora do
software

01/08/2022 30/09/2022
Executivo

Assegurar que o SIAFIC não permita : I.
contabilização apenas na exportação de
dados II. registro cuja data não
corresponda à data do fato contábil
ocorrido III. alteração dos códigos-fonte
32
ou das bases de dados do Siafic IV.
utilização de ferramentas de sistema que
refaçam os lançamentos contábeis em
momento posterior ao fato contábil
ocorrido.

Empresa
fornecedora do
software

Garantir a inserção de
dados de multiplas
despesas do mesmo
serviço (ex: contratos de
consumo)
Acesso a íntegra dos
registros contábeis, sem
alterá-los

Conferência pela
empresa
responsável

Conferência pela
empresa
responsável

01/10/2022 31/10/2022

x

Executivo
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dez

x

Emitir os
relatórios
gerados, e
conferir

nov

x

out

jul

jun

abr

mai

fev

mar

jan

dez

nov

set

2022
set

Inserir as informações
cruciais para o
acompanhamento da
despesa

COMO

ago

Consultoria
contábil /
Empresa
fornecedora do
software

Garantir que o registro contábil conterá,
NO MÍNIMO: I. data da transaçãoII. conta
debitada III. conta creditadaIV. histórico
da transação- com referência à
documentação de suporte, de forma
30
01/08/2022 30/09/2022
descritiva ou por meio do uso de código
de histórico padronizadoV. valor da
transaçãoVI. número de controle dos
registros eletrônicos que integrem um
mesmo lançamento contábil.

POR QUÊ

out

QUEM

jul

ONDE

ago

FIM

jun

QUANDO
INÍCIO

mai

AÇÃO

PR

TIPO ITEM

Segunda-feira
3 de Maio de 2021
14 - Ano - Nº 2509

Teofilândia

ESTADO: BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

01/11/2022 15/12/2022

Empresa
fornecedora do
software

Estabelecer prazo

Empresa
fornecedora do
software

Estabelecer prazo

Empresa
fornecedora do
software

Estabelecer prazo

Secretaria de
Administração /
Empresa
fornecedora do
software

Garantir que as
informações prestadas
não serão modificadas
posteriormente para que
possam ser analisadas
como se encontram

Enviar os dados
dentro do prazo
estabelecido

set

out

jul

ago

jun

abr

mai

fev

mar

jan

dez

nov

2022
set

COMO

out

POR QUÊ

jul

QUEM

ago

ONDE

jun

FIM

dez

Garantir que até o dia 25 - Para fechar o
balancete do mês anterior.

QUANDO
INÍCIO

nov

33

AÇÃO

mai

TIPO ITEM

x

x

x

x

x

x

x

x

PRAZOS E INTEGRIDADE

Executivo
Garantir que até o dia 30/01 - Para
registrar os atos de Gestão Orçamentária
34 e Financeira do ano anterior (inclusive
01/11/2022 15/12/2022
inscrição e cancelamento de Restos a
Executivo
Pagar).
Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para
35 o fechamento dos Balanços e outras
informações com periodicidade Anual.

36

01/11/2022 15/12/2022

Enviar os dados
dentro do prazo
estabelecido

Enviar os dados
dentro do prazo
estabelecido

Executivo

Certificar que o SIAFIC impede o registros
01/11/2022 15/12/2022
contábeis após o balancete encerrado.

E+A6:I41nviar os
dados dentro do
prazo
estabelecido /
Empresa
certificar que não
é possível a
alteração de
dados após o
prazo

Executivo
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$35(6(17$d2

(VWH UHODWyULR WpFQLFR WHP FRPR REMHWLYR DSUHVHQWDU R UHVXOWDGR GD DQiOLVH GDV
TXDOLILFDo}HV WpFQLFDVGDV HPSUHVDV D UHVSHLWR GD7RPDGDGH 3UHoR 1 
FRQIRUPHRLWHP–'$+$%,/,7$d2–'$48$/,),&$d27e&1,&$GR
(GLWDOGHVWD/LFLWDomR


$1È/,6('$6'2&80(17$d®(6$35(6(17$'$6

 (PSUHVD$5*2%$+,$6(59,d226((035((1',0(1726(,5(/,(33
&13-
$ HPSUHVD QmR DWHQGH DV H[LJrQFLDV VROLFLWDGDV QD 48$/,),&$d2 7e&1,&$ GR
(GLWDO QmR FXPSULQGR R H[LJLGR QR LWHP  – '$ +$%,/,7$d2   – '$
48$/,),&$d2 7e&1,&$ SRLV QmR DSUHVHQWRX GHFODUDomR IRUPDO UHODFLRQDGR D
/LVWDGH/,67$'((48,3$0(1726 LWHP* 
 (PSUHVD3/$5('(5(1*(1+$5,$(,5(/,&13-
$HPSUHVDDWHQGHDWRGDVDVH[LJrQFLDVVROLFLWDGDVQD48$/,),&$d27e&1,&$GR
(GLWDO
 (PSUHVD6$17$1$6,/9$&216758d®(6(6(59,d26(,5(/,&13-

$HPSUHVDDWHQGHDWRGDVDVH[LJrQFLDVVROLFLWDGDVQD48$/,),&$d27e&1,&$GR
(GLWDO
 (PSUHVD1(5*(6&216758d®(6(,5(/,&13-
$HPSUHVDDWHQGHDWRGDVDVH[LJrQFLDVVROLFLWDGDVQD48$/,),&$d27e&1,&$GR
(GLWDO
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 (PSUHVD 0285$ &216758d®(6 /2&$d®(6 (,5(/,  &13-

$HPSUHVDDWHQGHDWRGDVDVH[LJrQFLDVVROLFLWDGDVQD48$/,),&$d27e&1,&$GR
(GLWDOSRUpPQRTXHGL]UHVSHLWRDR7pFQLFRGH6HJXUDQoDDHPSUHVDDSUHVHQWRX
FRQWUDWR GH WUDEDOKR YiOLGR SRUpP QmR FRPSURYRX D YHUDFLGDGH GD IRUPDomR GR
SURILVVLRQDO
 (PSUHVD 8/75$7(& (035((1',0(1726 ( &21758d®(6 (,5(/, 
&13-
$HPSUHVDDWHQGHDWRGDVDVH[LJrQFLDVVROLFLWDGDVQD48$/,),&$d27e&1,&$GR
(GLWDO
 (PSUHVD(035((1',0(172602'(/2/7'$&13-

$ HPSUHVD QmR DWHQGH DV H[LJrQFLDV VROLFLWDGDV QD 48$/,),&$d2 7e&1,&$ GR
(GLWDO QmR FXPSULQGR R H[LJLGR QR LWHP  – '$ +$%,/,7$d2   – '$
48$/,),&$d2 7e&1,&$ SRLV QmR DSUHVHQWRX $7(67$'2 '( &$3$&,7$d2
7e&1,&223(5$&,21$/ HP QRPH GD OLFLWDQWH LWHP &  DSUHVHQWDQGR DSHQDV $
&$7 &HUWLGmRGH$FHUYR7pFQLFR HPQRPHGRSURILVVLRQDOFRPVHUYLoRVH[HFXWDGR
SRURXWUDHPSUHVD
 (PSUHVD 7&+(5%('2 – &21*/20(5$'2 1$&,21$/ (,5(/,  &13-

$HPSUHVDDWHQGHDWRGDVDVH[LJrQFLDVVROLFLWDGDVQD48$/,),&$d27e&1,&$GR
(GLWDOSRUpPQRTXHGL]UHVSHLWRDR7pFQLFRGH6HJXUDQoDDHPSUHVDDSUHVHQWRX
FRQWUDWR GH WUDEDOKR YiOLGR SRUpP QmR FRPSURYRX D YHUDFLGDGH GD IRUPDomR GR
SURILVVLRQDO LWHP( VHQGRHVWiFRPSURYDomRVROLFLWDGDSHOR6HWRUGH/LFLWDomR
 (PSUHVD-5(035((1',0(1726/7'$&13-
$HPSUHVDDWHQGHDWRGDVDVH[LJrQFLDVVROLFLWDGDVQD48$/,),&$d27e&1,&$GR
(GLWDO
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(PSUHVD5,%(,52($1-26(035((1',0(1726((1*(1+$5,$

/7'$&13-
$HPSUHVDDWHQGHDWRGDVDVH[LJrQFLDVVROLFLWDGDVQD48$/,),&$d27e&1,&$GR
(GLWDO


(PSUHVD +80%(57 6 0 &216758d®(6 (,5(/,  &13-


$HPSUHVDDWHQGHDWRGDVDVH[LJrQFLDVVROLFLWDGDVQD48$/,),&$d27e&1,&$GR
(GLWDO


(PSUHVD 3257,&2 6(59,d26 ( (1*(1+$5,$ ( &216758d2

/7'$&13-
$ HPSUHVD QmR DWHQGH DV H[LJrQFLDV VROLFLWDGDV QD 48$/,),&$d2 7e&1,&$ GR
(GLWDO QmR FXPSULQGR R H[LJLGR QR LWHP  – '$ +$%,/,7$d2   – '$
48$/,),&$d2 7e&1,&$ SRLV QmR DSUHVHQWRX $7(67$'2 '( &$3$&,7$d2
7e&1,&223(5$&,21$/ HP QRPH GD OLFLWDQWH LWHP &  DSUHVHQWDQGR DSHQDV $
&$7 &HUWLGmRGH$FHUYR7pFQLFR HPQRPHGRSURILVVLRQDOFRPVHUYLoRVH[HFXWDGR
SRU RXWUD HPSUHVD $OpP GLVVR QR TXH GL] UHVSHLWR DR 7pFQLFR GH 6HJXUDQoD D
HPSUHVDDSUHVHQWRXFRQWUDWRGHWUDEDOKRYiOLGRSRUpPQmRFRPSURYRXDYHUDFLGDGH
GDIRUPDomRGRSURILVVLRQDO LWHP( VHQGRHVWiFRPSURYDomRVROLFLWDGDSHOR6HWRU
GH/LFLWDomR


(PSUHVD3+&216758725$/7'$&13-

$ HPSUHVD QmR DWHQGH DV H[LJrQFLDV VROLFLWDGDV QD 48$/,),&$d2 7e&1,&$ GR
(GLWDO QmR FXPSULQGR R H[LJLGR QR LWHP  – '$ +$%,/,7$d2   – '$
48$/,),&$d2 7e&1,&$ SRLV DSUHVHQWRX &(57,'2 '( 5(*,6752 (
&203529$d2'(5(*8/$5,$'$HPLWLGDSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH(QJHQKDULD
H $JURQRPLD &5($  YHQFLGD GHVGH R GLD  LWHP $  QmR DSUHVHQWRX
$7(67$'2 '( &$3$&,7$d2 7e&1,&223(5$&,21$/ HP QRPH GD OLFLWDQWH
LWHP &  DSUHVHQWDQGR DSHQDV $ &$7 &HUWLGmR GH $FHUYR 7pFQLFR  HP QRPH GR
SURILVVLRQDOFRPVHUYLoRVH[HFXWDGRSRURXWUDHPSUHVDQmRDSUHVHQWRXGHFODUDomR
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IRUPDOUHODFLRQDGRD/LVWDGH,167$/$d2'2&$17(,52'(2%5$63(662$/
7e&1,&2(63(&,$/,=$'2(/,67$'((48,3$0(1726 LWHP* DOpPGHQmR
DSUHVHQWDU FRPSURYDomR IRUQHFLGD SHOR 6HWRU GH (QJHQKDULD GH TXH UHFHEHX RV
GRFXPHQWRV H GH TXH WRPRX FRQKHFLPHQWR GH WRGDV DV LQIRUPDo}HV H FRQGLo}HV
ORFDLVSDUDRFXPSULPHQWRGDVREULJDomRREMHWRGDOLFLWDomR LWHP, 


$/(*$d®(6(035(6$6

&RQIRUPH GHVFULWR HP $7$ IRUDP IHLWDV DOHJDo}HV DSUHVHQWDGDV SHODV HPSUHVDV
FRQWHPSODGDV QR VRUWHLR IHLWR DQiOLVH GRV GRFXPHQWRV GH FUHGHQFLDPHQWR H GH
KDELOLWDomR6HJXHDEDL[RDOHJDo}HVHSDUHFHUGHVWHVHWRU


(035(6$$9$/,$'25$0285$&216758d®(6/2&$d®(6(,5(/,

,WHP   $OHJD TXH D HPSUHVD 3 /$5('(5 (1*(1+$5,$ (,5(/, DSUHVHQWRX D
PHVPD&$7GDHPSUHVD7&+(5%('2–&21*/20(5$'21$&,21$/(,5(/,H
YLFHYHUVD
3DUHFHUGR6HWRUGH(QJHQKDULD$OHJDomRLQFRUUHWD$VGXDVHPSUHVDVSRVVXHP
DPHVPD&$7SRUMiWHUHPVHXTXDGURWpFQLFRRPHVPRSURILVVLRQDO(QJHQKHLUR&LYLO
SDUD FRPSURYDomR GR $7(67$'2 '( &$3$&,7$d2 7e&1,&2 23(5$&,21$/
HP QRPH GD (PSUHVD H SDUD FRPSURYDomR GR $7(67$'2 '( &$3$&,7$d2
7e&1,&2 23(5$&,21$/ HP QRPH GR UHVSRQViYHO WpFQLFR SRUpP DV HPSUHVDV
SRVVXHP(QJHQKHLURV&LYLVUHVSRQViYHLVWpFQLFRVGLIHUHQWHVQDSUHVHQWHGDWD
,WHP   $OHJD TXH D HPSUHVD (035((1',0(1726 02'(/2 /7'$ QmR
DSUHVHQWRXDWHVWDGRWpFQLFRRSHUDFLRQDOWHQGRDSUHVHQWDGRGDHPSUHVD--0$726
3DUHFHUGR6HWRUGH(QJHQKDULD$OHJDomRFRUUHWD
,WHP   $OHJD TXH D HPSUHVD 3257,&2 6(59,d26 ( (1*(1+$5,$ (
&216758d2/7'$DSUHVHQWRXD&1'GR)*76VHPDOWHUDomRHD&1'HVWDGXDO
R&13-QmRpRPHVPRGDHPSUHVDHQmRDSUHVHQWDGDDWHVWDGRWpFQLFRRSHUDFLRQDO
HQmRDSUHVHQWRXDFRPSURYDomRGRWpFQLFRHPVHJXUDQoDGRWUDEDOKR
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3DUHFHU GR 6HWRU GH (QJHQKDULD 1R TXH GL] UHVSHLWR D QmR DSUHVHQWDomR GR
DWHVWDGR WpFQLFR RSHUDFLRQDO H D QmR DSUHVHQWDomR GD FRPSURYDomR GR WpFQLFR GH
VHJXUDQoDGRWUDEDOKRDVDOHJDo}HVHVWmRFRUUHWDV
,WHP$OHJDTXHDHPSUHVD3+&216758725$/7'$DSUHVHQWRXD&HUWLGmRGR
&5($3-YHQFLGDQmRDSUHVHQWRXDWHVWDGRRSHUDFLRQDOHQmRDSUHVHQWRXDJDUDQWLD
GDSURSRVWD
3DUHFHUGR6HWRUGH(QJHQKDULD$OHJDomRFRUUHWD


(035(6$ $9$/,$'25$ 3257,&2 6(59,d26 ( (1*(1+$5,$ (
&216758d2/7'$

,WHP$OHJDTXHDHPSUHVD$5*2%$+,$6(59,d226((035((1',0(1726
(,5(/,(33GHFODUDomRGHGLVSRQLELOLGDGHGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
3DUHFHUGR6HWRUGH(QJHQKDULD$OHJDomRFRUUHWD
,WHP   $OHJD TXH D HPSUHVD 1(5*(6 &216758d®(6 (,5(/, DSUHVHQWRX R
PHVPRHQJHQKHLURFLYLOHWpFQLFRHPVHJXUDQoDGRWUDEDOKRFRPRPHVPRKRUiULRGH
WUDEDOKR DVKV 
3DUHFHU GR 6HWRU GH (QJHQKDULD $OHJDomR LQFRUUHWD 6HJXQGR RULHQWDomR GR
&RQVHOKR )HGHUDO GH (QJHQKDULD H $JURQRPLD &5($  p SRVVtYHO TXH R PHVPR
SURILVVLRQDO GHVGH TXH UHJXODUL]DGR QR FRQVHOKR H[HUoD DV IXQo}HV
VLPXOWDQHDPHQWH FRQIRUPHSDUHFHUWpFQLFR Mi HPLWLGRSHOR &5($HPGH -XQKR
 ,WHP  – “1mR Ki LPSHGLPHQWR OHJDO GH XP SURILVVLRQDO FRP GXDV
JUDGXDo}HVGH(QJHQKHLURHGH7pFQLFRHP6HJXUDQoDGR7UDEDOKRH[HUFHUDV
GXDVIXQo}HVQDPHVPDREUDGHVGHTXHRPHVPRHVWHMDOHJDOPHQWHKDELOLWDGR
SDUDWDO”.
,WHP$OHJDTXHDHPSUHVD3+&216758725$/7'$QmRDSUHVHQWRXR6HJXUR
*DUDQWLD–%DODQoR3DWULPRQLDOH'HFODUDo}HV

teofilandia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA
CNPJ: 13.845.466/0001-30



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6C1+J+TWYZHOGTQ+W4FL7G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
3 de Maio de 2021
21 - Ano - Nº 2509

Teofilândia




3DUHFHU GR 6HWRU GH (QJHQKDULD $OHJDomR FRUUHWD QR TXH GL] UHVSHLWR DV
GHFODUDo}HV


(035(6$

$9$/,$'25$

$5*2

%$+,$

6(59,d226

(

(035((1',0(1726(,5(/,(33
,WHP   $OHJD TXH D HPSUHVD 3257,&2 6(59,d26 ( (1*(1+$5,$ (
&216758d2 /7'$ DSUHVHQWRX DWHVWDGR FRP TXDQWLWDWLYR LQIHULRU DR H[LJLGR QR
HGLWDO
3DUHFHUGR6HWRUGH(QJHQKDULD$OHJDomRFRUUHWD


&21&/862

'HVWDIRUPDFRQIRUPHRTXHIRLH[SRVWRQRLWHPHGHVWHUHODWyULRDVHPSUHVDV
$5*2

%$+,$

6(59,d226

(

(035((1',0(1726

(,5(/,

(33

(035((1',0(1726 02'(/2 /7'$ 3257,&2 6(59,d26 ( (1*(1+$5,$ (
&216758d2 /7'$ ( 3+ &216758725$ /7'$ QmR DWHQGHUDP D WRGDV DV
H[LJrQFLDVUHIHUHQWHVD&$3$&,'$'(7e&1,&$H[LJLGDSHORHGLWDOGHVWDIRUPDD
DQiOLVHWpFQLFDGRVHWRUGHHQJHQKDULDRULHQWDDFRPLVVmRGHOLFLWDomRDQmRKDELOLWDU
DVHPSUHVDVVXSUDFLWDGDV
1R TXH GL] UHVSHLWRDV HPSUHVDV 0285$&216758d®(6/2&$d®(6 (,5(/,H
7&+(5%('2–&21*/20(5$'21$&,21$/(,5(/,HVWHVHWRURULHQWDTXHVHMD
VROLFLWDGD D FRPSURYDomR SURILVVLRQDOGR LQGLFDGR FRPR 7pFQLFR HP 6HJXUDQoD GR
WUDEDOKR
6HJXH HP DQH[R TXDQGR UHVXPR UHODFLRQDGDV D GRFXPHQWDomR QHFHVViULD QD
DSUHVHQWDomRGD&$3$&,'$'(7e&1,&$
7HRILOkQGLD%$GH$EULOGH





0$,$5$2/,9(,5$$5$Ò-2
3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH7HRILOkQGLD
(QJHQKHLUR&LYLO&5($%$
teofilandia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA
CNPJ: 13.845.466/0001-30



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6C1+J+TWYZHOGTQ+W4FL7G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
3 de Maio de 2021
22 - Ano - Nº 2509

Teofilândia

DECISÃO SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO DA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021
Licitação: Tomada de Preço nº 001/2021
Objeto: Prestação de serviços de engenharia civil para realização de obras de CONSTRUÇÃO
DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE , neste município, através de Proposta firmada com o
Ministério da Saúde – FNS sobe o nº 124040150001/18-013, na forma de empreitada global,
(material e mão-de-obra
Data da sessão: 28/04/2021
Fase: Habilitação
DA DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
Após a suspensão da sessão no último dia 28/04/2021 para a devida análise dos
documentos de habilitação das 13 (treze) empresas participantes do certame, sendo que uma
empresa não foi credenciada tendo apenas entregue os envelopes de habitação e proposta de
preço, sendo levado em consideração pela COPEL alguns fatos abaixo descrito que embasaram
a decisão final da Classificação das empresas na fase de HABILITAÇÃO da Tomada de Preço nº
001/2021.
FATO 01 - Foram os documentos referente a qualificação técnica exigida no item 4.2.2 e
os subitens do edital em epigrafe, encaminhados para o setor de engenharia para emissão de
parecer acerca da aceitabilidade e atendimento das exigências editalicia, o qual embasou a
decisão da COPEL.
FATO 02 – Conforme decisão proferida e constante da Ata da sessão, e previsão legal
constante do item 3.2.11 do edital, foi criada uma comissão formada por representantes de 03
empresas para devida análise dos documentos, os quais tiveram a oportunidade de registrar suas
alegações sobre a análise feita, tendo os demais licitantes a oportunidade de ter vistas aos
documentos via e-mail, o qual foi enviado para todas as empresas que solicitaram a
documentação.
FATO 03 - Foram alguns questionamentos APRESENTADOS já respondidos pelo
CREA/BA, através do PARECER ASTEC Nº 025/2020 de 15/06/2020 que embasa essa decisão;
FATO 04 – Com base na previsão constante do item 12.4 – 12.12 e 12.16 do edital, com
supedâneo no Art. 43, § 3º da lei 8.666/93 foram feitas algumas diligências via e-mail visando
suprir falhas formais constantes da documentação apresentada, garantindo assim o atendimento
do princípio do formalismo moderado e do princípio da ampla concorrência, necessários para que
seja garantido a livre disputa entre os licitantes;

1
www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6C1+J+TWYZHOGTQ+W4FL7G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
3 de Maio de 2021
23 - Ano - Nº 2509

Teofilândia

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E QUESTIONAMENTOS PELA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
EMPRESA: ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPRENDIMENTOS EIRELI - 001
DA ANÁLISE DA COPEL: foi constado que na documentação de habilitação referente a
REGULARIDADE FISCAL e JURIDICA estão de acordo as exigências do edital, quanto a
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e ECONOMICA, a empresa não atendeu as exigências do edital
item 4.2.2 letra G e item 4.2.4 letra C (pagamento), conforme parecer do setor de engenharia
do município.
DA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: “Em analise
verificou-se a ausência da Declaração exigida no item 4.2.2 letra G”.
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: quanto ao questionamento sobre não apresentar o
comprovante de pagamento da apólice e a relação de equipamentos, foi comprovado pela
COPEL. Foi feito diligencia conforme previsão constante no FATO 04 dessa decisão,
tendo a empresa respondido prontamente, todavia apresentou documentos com data de
emissão (30/04) posterior ao dia da sessão (28/04).
DA DECISÃO: Fica a empresa ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPRENDIMENTOS EIRELI,
declarada INABILITADA para o LOTE 001 por não atender aos itens 4.2.2 letra G e 4.2.4 letra
C (apresentou com datas posterior a data de abertura dos envelopes).
EMPRESA: P LARDER ENGENHARIA EIRELI - 002
DA ANÁLISE DA COPEL: foi constado que na documentação de habilitação referente a
REGULARIDADE FISCAL, JURIDICA E ECONOMICA FINANCEIRA estão de acordo as
exigências do edital, quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a empresa atende as exigências do
edital, conforme parecer do setor de engenharia do município.
DA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: “a empresa atende
a todas as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉNICA do edital”
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: Quanto a Alega que a empresa P LAREDER
ENGENHARIA EIRELI apresentou a mesma CAT da empresa TCHERBEDO –
CONGLOMERADO NACIONAL EIRELI, e vice-versa. Em resposta o setor de engenharia
respondeu: “Alegação incorreta. As duas empresas possuem a mesma CAT por já ter em seu
quadro técnico o mesmo profissional Engenheiro Civil, para comprovação do ATESTADO DE
CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL em nome da Empresa e para comprovação do
ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL em nome do responsável técnico,
porém as empresas possuem Engenheiros Civis responsáveis técnicos diferentes na presente
data.” Sendo esse apontamento desconsiderado pela COPEL
DA DECISÃO: Fica a empresa P LARDER ENGENHARIA EIRELI declarada HABILITADA
para o LOTE 001.
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EMPRESA: SANTANA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 003
DA ANÁLISE DA COPEL: foi constado que na documentação de habilitação referente a
REGULARIDADE FISCAL, JURIDICA E ECONOMICA FINANCEIRA estão de acordo as
exigências do edital, quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a empresa atende as exigências do
edital, conforme parecer do setor de engenharia do município.
DA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: “a empresa
atende a todas as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉNICA do edital”
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: quanto ao questionamento sobre ausência de
numeração das páginas, tal fato é considerado um erro sanável, não cabendo a
desclassificação da empresa.
DA DECISÃO: Fica a empresa SANTANA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
declarada HABILITADA para o LOTE 001
EMPRESA: NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI – 004
DA ANÁLISE DA COPEL: foi constado que na documentação de habilitação referente a
REGULARIDADE FISCAL, JURIDICA E ECONOMICA FINANCEIRA estão de acordo as
exigências do edital, quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a empresa atende as exigências do
edital, conforme parecer do setor de engenharia do município.
DA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: “a empresa atende
a todas as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉNICA do edital”
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: quanto ao questionamento sobre não apresentar as
notas explicativas no Balanço Patrimonial, o mesmo não procede, estando as citadas notas na
pagina 109. Quanto ao questionamento do engenheiro civil ser o mesmo técnico em segurança
do trabalho logo com mesma carga horário, o CREA/BA através do Parecer ASTEC Nº
025/2020, relatou que “... não há impedimento legal de um profissional com duas graduações
de engenheiro civil e de técnico em segurança do trabalho exercer as duas funções na mesma
obra, desde que estejam legalmente habilitado para tal ... “. Logo os apontamentos
apresentados foram desconsiderados pela COPEL
DA DECISÃO: Fica a empresa NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI, declarada HABILITADA
para o LOTE 001
EMPRESA: MOURA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELI – 005
DA ANÁLISE DA COPEL: foi constado que na documentação de habilitação referente a
REGULARIDADE FISCAL, JURIDICA E ECONOMICA FINANCEIRA estão de acordo as
exigências do edital, quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA conforme parecer do setor de
engenharia do município a empresa não atende a todas as exigências do edital.
DA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: “Em analise
verificou-se que a empresa não apresentou a comprovação da formação do técnico em
segurança do trabalho, tendo apenas apresentado o contrato firmado com o mesmo”. Foi feito
diligencia conforme previsão no FATO 04 dessa decisão, tendo a empresa apresentado
a comprovação do registro do profissional junto ao Ministério da Economia.
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: não foi apresentado nenhum questionamento
DA DECISÃO: Fica a empresa MOURA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI declarada
HABILITADA para o LOTE 001 .
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EMPRESA: ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – 006
DA ANÁLISE DA COPEL: foi constado que na documentação de habilitação referente a
REGULARIDADE FISCAL, JURIDICA E ECONOMICA FINANCEIRA estão de acordo as
exigências do edital, quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA conforme parecer do setor de
engenharia do município a empresa não atende a todas as exigências do edital.
DA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: “a empresa atende
a todas as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉNICA do edital”
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: quanto ao questionamento sobre não apresentar as
notas explicativas no Balanço Patrimonial, o mesmo não procede, estando as citadas notas na
página 118, sendo o citado apontamento desconsiderado pela COPEL
DA DECISÃO: Fica a empresa ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
declarada HABILITADA para o LOTE 001.
EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MODELO LTDA - 07
DA ANÁLISE DA COPEL: foi constado que na documentação de habilitação referente a
REGULARIDADE FISCAL, JURIDICA e ECONOMICA FINANCEIRA estão de acordo as
exigências do edital, quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA conforme parecer do setor de
engenharia do município a empresa não atende a todas as exigências do edital.
DA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: “A empresa não
atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital, não cumprindo o
exigido no item 4.0 – DA HABILITAÇÃO / 4.2.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, pois não
apresentou ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL em nome da licitante
(item C), apresentando apenas A CAT (Certidão de Acervo Técnico) em nome do profissional,
com serviços executado por outra empresa.”
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: quanto ao questionamento sobre a ausência do
atestado técnico operacional, foi comprovado pelo setor de engenharia e ratificado pela COPEL,
quanto ao fato do Balanço Patrimonial ser referente ao exercício de 2019, vale ressaltar que o
citado documento possui validade ate 30/04/2021 sendo apenas este desconsiderado pela
COPEL.
DA DECISÃO: Fica a empresa EMPREENDIMENTOS MODELO LTDA, declarada
INABILITADA por desatendimento do item 4.2.2 letra C do edital.
EMPRESA: TCHERBEDO CONGLOMERADO NACIONAL EIRELI – 008
DA ANÁLISE DA COPEL: foi constado que na documentação de habilitação referente a
REGULARIDADE FISCAL, JURIDICA estão de acordo as exigências do edital, a ECONOMICA,
a empresa não atendeu as exigências do edital item 4.2.2 letra G e item 4.2.4 letra C
(pagamento) quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA conforme parecer do setor de engenharia do
município não atende as exigências do edital.
DA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: “Em analise
verificou-se que a empresa não apresentou a comprovação da formação do técnico em
segurança do trabalho, tendo apenas apresentado o contrato firmado com o mesmo”. Foi feito
diligencia conforme previsão no FATO 04 dessa decisão, tendo a empresa apresentado a
comprovação do registro do profissional.
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RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: quanto ao questionamento sobre não apresentar o
comprovante de pagamento da apólice, foi comprovado pela COPEL. Foi feito diligencia
conforme previsão no FATO 04 dessa decisão, tendo a emrpesa apresentado o comprovante
de pagamento com data de 03/05/2021, posterior a data da sessão (28/04/20210.Quanto a
alegação que a empresa P LAREDER ENGENHARIA EIRELI apresentou a mesma CAT da
empresa TCHERBEDO – CONGLOMERADO NACIONAL EIRELI, e vice-versa. Em resposta
o setor de engenharia respondeu: “Alegação incorreta. As duas empresas possuem a mesma
CAT por já ter em seu quadro técnico o mesmo profissional Engenheiro Civil, para comprovação
do ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL em nome da Empresa e para
comprovação do ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL em nome do
responsável técnico, porém as empresas possuem Engenheiros Civis responsáveis técnicos
diferentes na presente data.” Sendo esse apontamento desconsiderado pela COPEL
DA DECISÃO: Fica a empresa TCHERBEDO CONGLOMERADO NACIONAL EIRELI,
declarada INABILITADA no LOTE 01 por não atender as exigências constantes no item 4.2.4
letra C do edital
EMPRESA: JR EMPREENDIMENTOS LTDA – 009
DA ANÁLISE DA COPEL: foi constado que na documentação de habilitação referente a
REGULARIDADE FISCAL, JURIDICA E ECONOMICA FINANCEIRA estão de acordo as
exigências do edital, quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a empresa atende as exigências do
edital, conforme parecer do setor de engenharia do município.
DA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: “ a empresa
atende a todas as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉNICA do edital”
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: não foi apresentado nenhum questionamento pelos
demais licitantes.
DA DECISÃO: Fica a empresa JR EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada HABILITADA para
o LOTE 001.
EMPRESA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA – 010
DA ANÁLISE DA COPEL: foi constado que na documentação de habilitação referente a
REGULARIDADE FISCAL, JURIDICA E ECONOMICA FINANCEIRA estão de acordo as
exigências do edital, quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a empresa atende as exigências do
edital, conforme parecer do setor de engenharia do município.
DA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: “a empresa
atende a todas as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉNICA do edital”
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: não houve questionamento apresentado pela
comissão formada pelos representantes das empresas.
DA DECISÃO: Fica a empresa RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA
LTDA, declarada HABILITADA para o LOTE 001
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EMPRESA: HUMBERT S M CONSTRUÇÕES EIRELI – 011
DA ANÁLISE DA COPEL: foi constado que na documentação de habilitação referente a
REGULARIDADE FISCAL, JURIDICA E ECONOMICA FINANCEIRA estão de acordo as
exigências do edital, quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a empresa atende as exigências do
edital, conforme parecer do setor de engenharia do município.
DA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: “ a empresa
atende a todas as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉNICA do edital”
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: não houve questionamento apresentado pela
comissão formada pelos representantes das empresas.
DA DECISÃO: Fica a empresa HUMBERT S M CONSTRUÇÕES EIRELI, declarada
HABILITADA para o LOTE 001
EMPRESA: PORTICO SERVIÇOS E ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – 012
DA ANÁLISE DA COPEL: foi constado que na documentação de habilitação referente a
REGULARIDADE FISCAL verificou-se que a empresa apresentou a CND da receita Estadual
com CNPJ divergente do constante no cartão de CNPJ da empresa, a JURIDICA E
ECONOMICA FINANCEIRA estão de acordo as exigências do edital, , quanto a
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a empresa não atende as exigências do edital, conforme parecer
do setor de engenharia do município.
DA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A empresa não
atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital, não cumprindo o
exigido no item 4.0 – DA HABILITAÇÃO / 4.2.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, pois não
apresentou ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL em nome da licitante
(item C), apresentando apenas A CAT (Certidão de Acervo Técnico) em nome do profissional,
com serviços executado por outra empresa. Além disso, no que diz respeito ao Técnico de
Segurança, a empresa apresentou contrato de trabalho válido, porém não comprovou a
veracidade da formação do profissional (item E), sendo está comprovação solicitada pelo Setor
de Licitação. Cabendo diligencia apenas para o item E todavia por não atender ao item C a
Copel não realizou a diligencia.
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: quanto ao
questionamento sobre o nº do CNPJ da CND Estadual e o atestado técnico foi ratificado pela
COPEL e pelo setor de engenharia.
DA DECISÃO: Fica a empresa PORTICO SERVIÇOS E ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA declarada INABILITADA para o LOTE 001 por descumprir o item 4.2.1 letra E e item 4.2.2
letra C do edital.
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EMPRESA: PH CONSTRUTORA LTDA – 013
DA ANÁLISE DA COPEL: foi constado que na documentação de habilitação referente a
REGULARIDADE FISCAL apresentou CND Municipal vencida o que caberia diligencia ou
abertura de prazo aja visto a mesma está enquadrada como ME/EPP, a documentação
JURIDICA esta de acordo as exigências do edital, todavia a ECONOMICA FINANCEIRA a
empresa não apresentou a garantia e sua comprovação de pagamento, não apresentou as
declarações exigidas no item 4.2.5 letra C e D , não apresentou o CRC exigido no item 2.2.2
aja visto a mesma não ter apresentado credenciamento, o que obrigou a COPEL a abrir o
envelope de habilitação quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a empresa não atende as
exigências do edital, conforme parecer do setor de engenharia do município
DA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: “A empresa não
atende as exigências solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital, não cumprindo o
exigido no item 4.0 – DA HABILITAÇÃO / 4.2.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, pois
apresentou CERTIDÃO DE REGISTRO E COMPROVAÇÃO DE REGULARIADA emitida pelo
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA) vencida, desde o dia 31/02/2021 (item
A), não apresentou ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL em nome da
licitante (item C), apresentando apenas A CAT (Certidão de Acervo Técnico) em nome do
profissional, com serviços executado por outra empresa, não apresentou declaração formal
relacionado a Lista de INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, PESSOAL TÉCNICO
ESPECIALIZADO E LISTA DE EQUIPAMENTOS (item G), além de não apresentar
comprovação fornecida pelo Setor de Engenharia, de que recebeu os documentos e de que
tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das
obrigação objeto da licitação (item I).” Sendo ratificado pela COPEL
RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: os diversos questionamentos apresentados pelos
licitantes foram todos RATIFICADOS PELA COPEL
DA DECISÃO: Fica a empresa PH CONSTRUTORA LTDA, declarada INHABILITADA para o
LOTE 001 por descumprir o item 2.2.2 – 4.2.2 letras (A – C – E – F) item 4.2.4 e subitens item
4.2.5 letras C e D.
Diante de todos os fatos acima apresentados sobre a análise feita pela Comissão
Permanente de Licitação do município de Teofilândia-Ba, ficam as seguintes empresas declaradas
INABILITADAS na Tomada de Preço nº 001/2021:
Lote
001
001
001
001
001

EMPRESAS/ENDEREÇO - INABILITADAS
ARGO BAHIA SERVIÇOOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
EMPREENDIMENTOS MODELO LTDA
PORTICO SERVIÇOS E ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
P’H CONSTRUTORA LTDA
TCHERBEDO – CONGLOMERADO NACIONAL EIRELI
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Ficam as empresas abaixo relacionadas, declaradas HABILITADAS na TOMADA DE
PREÇO Nº 001/2021:
Lote
001
001
001
001
001
001
001
001

EMPRESAS/ENDEREÇO - HABILITADAS
P LAREDER ENGENHARIA EIRELI
SANTANA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
MOURA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELI
ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES EIRELI
JR EMPREENDIMENTOS LTDA
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
HUMBERT S M CONSTRUÇÕES EIRELI

Findada o julgamento referente a fase de habilitação da Tomada de Preço nº 001/2021,
fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste resultado no Diário Oficial
do Município, para que as empresas caso julguem necessário apresentem RECURSO contra os
atos aqui praticados, findado esse prazo será aberto igual prazo para a apresentação do contra
recurso. Sendo esta decisão encaminhada ao e-mail das empresas credenciadas.
Os recursos deverão ser apresentados preferencialmente via e-mail junto a comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura de Teofilândia – BA através do endereço:
licitacaoteofilandia@gmail.com .
O prazo para apresentação de recurso finaliza em 10/05/2021.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se;
Teofilândia – BA, 03 de Maio de 2021
MEMBROS DA COPEL
Joseney Oliveira Bispo
Presidente da CPL
Rafael Queiroz de Oliveira
Membro
Merimar Lima dos Santos
Membro
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Resumos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
RESUMO DE CONTRATO
COMPETÊNCIA: ABRIL/2021

Espécie
Número da Licitação
Num. Do PA
Num. Do Contrato
Resumo do Objeto

Modalidade/Fundamentação
Crédito da Despesa

Valor em R$
Data do Contrato
Vigência
Empresa Contratada
Assina Pela Contratante
Assina Pela Contratada

: Prestação de Serviço
: 010/2021
: 0101/2021
: 0202/2021
: Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços com a locação de maquinas para a aragem de terra,
para o preparo do solo para o plantio da safra 2021 de pequenos
agricultores de Teofilândia – BA (1.000 horas/maquina).
: CONVITE
: Unidade Orçamentária
: Sec. De Agricultura
: Empenho de Despesa
:33.90.39
: Projeto / Atividade
: 2080
:Fonte de Recurso
: 00
: 100.000,00
: 26/04/2021
: 31/12/2021
: LMF ÇPCACAÇÃO DE TRANSPORTES MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ nº : 11.253.923/0001-71
: Higo Moura Medeiros - Prefeito
: Cosme Franklin dos Santos Oliveira - procurador - Contratado

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6C1+J+TWYZHOGTQ+W4FL7G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

