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PORTARIA Nº 002/2013 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de laudo técnico de segurança contra incêndio para inscrição e renovação de Alvará de Funcionamento, e dá 
outras providências. 

 
 
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

 
RESOLVE: 

 
 
Art. 1º. Fica expressamente determinada a obrigatoriedade de Laudo Técnico de Segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros ou da Polícia 

Técnica para inscrição municipal e renovação do Alvará de Funcionamento para as seguintes atividades: 

 

I – Casa de Shows, Salões de Festas e Eventos; 

II – Estabelecimentos de Ensino e Creches; 

III – Postos de Gasolina; 

IV – Indústrias de médio e grande porte; 

V – Parques de Diversões; 

VI - Lojas de Departamentos; 

VII – Praças Desportivas. 

 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Barreiras – BA, 17 de dezembro de 2013. 

 

 

 

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 
Secretário de Finanças 

 
 

 

CONCORRENCIA No 002/2013 

Ref.: Impugnação a Concorrência no 002/2013, apresentada pela 

COOPERATIVA DE TRABALHO - COOFSAUDE. 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e treze, reuniu-se a 

Comissão Permanente Setorial do Fundo Municipal de Saúde de 

Barreiras, com o objetivo de deliberar sobre a impugnação apresentada 

pela Licitante COOPERATIVA DE TRABALHO-COOFSAUDE, a respeito 

do Edital da Concorrência no 002/2013, processado pelo Fundo 

Municipal de Saúde de Barreiras. 

Dessa forma, com base na legislação e nos questionamentos levantados 

pela licitante, passa a Comissão a se pronunci-ar. 

Para facilitar a apresentação das respostas, adota-se a seguinte 

itemização: 

 

 

 

 

a) Exigência  de Registro no Conselho de Classe 

Alega a Impugnante que o edital não faz menção exigência da 

comprovação de registro de entidade de classe, conforme planilha dos 

serviços. 

Tem razão a impugnante pois, trata-se de contratação de profissionais 

com serviços médicos, nutricionista, odontólogo fisioterapia e outros, 

como previsto no art. 30, inciso I da Lei 8.666/93 

Dessa forma, acata-se o ponto impugnado, de sorte a que seja incluído 

no item 5 do edital o sub-item 5.3.6 Qualificação Técnica, exigindo a 

apresentação de registro ou inscrição na entidade profissional 

competente no Conselho Regional de Medicina e Conselho Regional de 

Administração. 

b) Exigência de Profissional de Nível Superior de cada categoria 
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Inobservância de inexistência no edital da comprovação de que a 

empresa possua em seu quadro permanente, profissi-onal de cada 

categoria de nível superior, devidamente registrado nos conselhos 

regionais de cada categoria, que serão responsáveis pela supervisão dos 

serviços e que demonstre a sua anuidade devidamente atualizada. 

Neste sentido escalaremos que devido a diversas categorias 

profissionais envolvidas no processo, entendemos NÃO ser necessária 

tal exigência no edital. 

c) Exigência de Atestado de Capacidade Técnica 

Ausência no item 5 do Edital dos documentos de habilitação referente 

aos Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoas jurídica de 

direito publico ou privado em nome da licitante registrado no conselho de 

Classe. 

Novamente encontra-se com razão a impugnante pelo fato da 

contratação ser de serviços de alta complexidade, a fim de se apurar a 

capacidade técnica operacional das licitantes, se faz necessário a 

exigência de atestados de serviços de atividade pertinente e compatível 

com objeto contratual, registrado nos devidos conselhos, de sorte a que 

seja incluído no item 5 do edital o sub-item 5.3.6 Qualificação Técnica, 

exigindo a apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) nos 

Conselho Regional de Medicina e Conselho Regional de Administração. 

d) Ausência de capital social mínimo das empresas licitantes, indo 

de encontro com art. 31, § 2º da Lei 8.666/93 

A impugnante neste sentindo, fez uma analogia invertida do art. 31, § 2º 

da Lei 8.666/93, assim vejamos abaixo: 

“Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

limitar-se-á a: 

§ 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e na execução 

de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório 

da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido 

mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, 

como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-

financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 

contrato a ser ulteriormente celebrado.” (grifo nosso)  

Diante do exposto, a Administração atendeu o disciplinado no artigo 

acima, limitando-se as exigências contidas no subitem 5.3.3, da Certidão 

Negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor do local do principal estabelecimento da pessoa jurídica e 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, como atendimento a qualificação econômica e financeira.  

Pelo exposto, delibera a Comissão no sentido de que a Impugnação 

apresentada pela COOPERATIVA DE TRABALHO - COOFSAUDE é 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, acrescendo ao edital atual, o subitem 

5.3.6, as exigências referentes ao Registro no Conselho de Classe e 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, mantendo inalterada a data de 

abertura e recebimento dos envelopes da licitação. 

Nada mais tendo a declarar, a Comissão encerrou os trabalhos e lavrou o 

presente Parecer, determinando que seja comunicado o seu teor a todos 

os licitantes através de email e publicação no Diário Oficial do Município 

de Barreiras.  

 

Barreiras, 18 de dezembro de 2013. 

 

________________________________ 

Jean Carlos Alves Luíz 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

_______________________________ 

Maria Aparecida Martins de Melo 

Membro 

 

_____________________________ 

Jailson Alves da Costa 

Membro 

 

 

 


