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RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 TOMADA DE PREÇO 02/2009 

PROCESSO Nº 23142.005076/2009 
 
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 845 de 13 de junho de 2009, reuniu-
se para julgar os documentos de habilitação, referentes à Tomada de Preço 02/2009, contratação de 
empresa de engenharia para execução de serviço de engenharia para infra-estrutura e cabeação 
necessários à Implantação de pontos de rede lógica de dados e voz do IF-BAHIA/Campus de Santo 
Amaro da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a partir das prioridades estabelecidas 
pela instituição e em conformidade com este edital e seus anexos e as normas técnicas pertinentes. 
Após análise dos documentos e Parecer Técnico da Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação, 
divulgamos o seguinte: 
 
SOCIEDADES HABILITADAS : 
 

01. IDEIA DIGITAL SISTEMAS, CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA;  

02. PLENUM INSTALAÇÕES LTDA  
 

SOCIEDADES INABILITADAS: 
 

01. C & R ENGENHARIA LTDA.  

Justificativa: 
� Por não cumprimento ao item A.4 – Por motivo dos atestados fornecidos somente c onter 

113 lançamentos de pontos de cabeamento estrutural,  o que é uma quantidade inferior 
de pontos requeridos pelo Edital (212 pontos metáli cos e 8 óticos), contrariando a 
exigência do Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) do Edita l, sendo assim, não 
comprovando que a empresa executou serviços compatí veis com o objeto desta 
licitação. 

 
02. KATANA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA  
 
� Por não cumprimento ao item A.4 – Por motivo dos atestados fornecidos não se re ferirem a 

serviços de engenharia especificamente de cabeament o estrutural, assim sendo, não 
comprovando que a empresa executou serviços compatí veis com o objeto desta 
licitação.  

       
03. VIA NET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA  

 
� Por não cumprimento ao item A.4 – Por motivo das CATs fornecidas não serem emit idas 

“em nome de profissional de nível superior”, da mes ma forma, não é apresentado no 
corpo técnico a indicação de um profissional com es te perfil, sendo assim, não 
comprovando que a empresa executou serviços compatí veis com o objeto desta 
licitação. 

  
A partir desta data fica aberto o prazo recursal, conforme Lei 8.666/93. 
 
 
Salvador, 21 de agosto de 2009. 
 
 
A Comissão 


