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CARTA DE DESQUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 

Salvador, 21 de março de 2023. 
 
 
A/C Fundação Escola Politécnica da Bahia, 
 
 
Venho por meio desta avaliar a empresa BONFIM MAGALHAES SERVICOS DE CONSULTORIA 
E PLANEJAMENTO LTDA, participante do processo de Seleção Pública 003/2023 - Licitação 
Banco do Brasil nº 987861.  
 
Analisando a documentação apresentada por serviços anteriormente realizados, chegamos a 
conclusão que a empresa não atende aos requisitos técnicos propostos no Termo de Referência. 
Sendo que, os atestados enviados pela BONFIM MAGALHAES SERVICOS DE CONSULTORIA 
E PLANEJAMENTO LTDA e suas experiências são incompatíveis com o foco o serviço/consultoria 
a ser prestada através deste certame. 
 
Os documentos apresentados focam no ramo de planejamento de obras civis, o que não condiz 
com a atividade do certame em questão.  
 
O certame realizado foca no planejamento de etapas do processo de fabricação de moldes de 
injeção termoplásticos, que tem por sua principal característica a manufatura de materiais em aço 
e alumínio pelo processo de remoção de material. A contratação de uma empresa visa auxiliar, 
através de consultoria, um projeto de pesquisa na análise de estratégias de desbaste, acabamento 
programadas computacionalmente, na seleção de ferramentas de usinagem apropriadas para 
estas atividades e a análise de tempos, ganhos de produtividade e redução de custos. Desta 
forma, exige-se que a empresa possua experiência comprovada nestas atividades, o que não é 
apresentado pela empresa BONFIM MAGALHAES SERVICOS DE CONSULTORIA E 
PLANEJAMENTO LTDA. 
 
Reitero que as atividades de consultoria prestadas pela BONFIM MAGALHAES SERVICOS DE 
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, no ramo de Obras Civis, não são aproveitáveis para 
o desenvolvimento da consultoria requerida. 
 
Deste modo, estamos invalidando a proposta apresentada por incompatibilidade com o segmento 
proposto. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Valter Estevão Beal 
Coordenador do Projeto 
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