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JULGAMENTO DE RECURSO 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2017 – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma de 
estrutura metálica e substituição de saia e cobertura em 175 (cento e setenta e cinco) barracas 
de feira livre, utilizadas nas Feiras Itinerantes do Município de Camaçari. 
 
DATA DE ABERTURA: 15/12/2017 

RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP 

 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 20/12/2017 foi protocolado na Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP o pedido 
de Recurso contra a decisão da Pregoeira, após a sessão de abertura do dia 15/12/2017. 
 
PRELIMINARMENTE 
 
 
1 – Da Admissibilidade do Recurso.  
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que a ora Recorrente atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito do Recurso na esfera Administrativa, em conformidade com o item 
20.1 do edital. 
 

 
20.1 “Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso 
dependerá de manifestação do licitante ao final da sessão pública, 
fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a 
síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) 
dias para apresentar memoriais relacionados à intenção 
manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.”. 

 
 
 DOS FATOS 
 
Insurge-se a Recorrente CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP: 

 

1) (...) ―fora declarada vencedora empresa diversa que não cumprira integralmente com 

os requisitos editalícios, conforme se infere abaixo: A Pregoeira diligenciou também o CNAE 

para verificar se a empresa ANIVALDO VIANA – ME atende ao subitem 4.1 do edital, através 

do site: https://cnae.ibge.gov.br/ segue anexo impressão. 

2)  O instrumento convocatório prescreve:  
 
10.13 Se a licitante arrematadora do lote desatender às exigências 
de habilitação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto do certame;  
 
 

https://cnae.ibge.gov.br/
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Portanto, o pregoeiro incidiu em erro ao deixar de observar as prescrições constantes no 
instrumento de convocação de licitantes, lesando os demais participantes e maculando a lisura . 
No Edital constatam-se as seguintes exigências: Qualificação Técnica a) Apresentação de 
atestado de comprovação de capacidade técnica em nome da empresa, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com o objeto da licitação. (...)  

 
(...) Em sessão, a empresa RECORRENTE manifestou sua contrariedade em detrimento da 
empresa vencedora, tendo em vista que a mesma não atendeu os requisitos acima narrados. 
(...). (...) Ao decorrer da sessão, aberto o envelope de habilitação da mesma, foi questionado 
por todos os concorrentes tal irregularidade, Sendo assim, o representante da empresa alegou 
em sua defesa que o CNAE correspondente seria o CNAE 43.30-4/99 (outras obras de 
acabamento da construção), sendo que o CNAE por si só é incompatível, inclusive suas 
famílias, o que não permite a confecção e manutenção de estrutura metálica, irregularidade 
observada e questionada pelos presentes, pois todos participantes, exceto a empresa 
ANIVALDO VIANA — ME, apresentaram CNAE 4292-8/01, compatível com o objeto da 
licitação.  
 
(...) OBJETO 3.1 Indicado no campo III - Dados do Edital, quantificado e especificado no Anexo 
I deste Edital 3.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública 
Municipal a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a realização 
de licitações para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, 
o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do § 4 

º 
do arte 15 da Lei 8.656/93.  

 
Por fim, foi solicitada Diligência para verificação do atestado de capacidade técnica da mesma, 
ONDE NÃO CONSTAM: Data da execução; quantitativos o valor do contrato. Frisa ainda que o 
atestado foi emitido no dia 14/12/2017, ou seja, um dia antes da abertura da licitação, 
compreendendo assim que o atestado foi emitido após a publicação do edital. 
 

Finalizando, verificou-se ainda que no atestado fornecido pela empresa emissora do mesmo, 

não se vislumbrava o reconhecimento de firma do seu representante legal, pelo que se torna 

nulo. 

11.5.2 Será procedida a desclassificação das propostas que 
esteiam em desacordo com o solicitado no Edital, e que não 
possibilite a aplicação do disposto no subitem 11.5.1 deste edital. 
                           
Art. 48. Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato 

convocatório da licitação; 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou 

com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 

através de documentação que comprove que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes 

de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 

convocatório da licitação.(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) (...)  

 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 
dos interessados e observará as seguintes regras: 
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XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórios, o pregoeiro examinará as ofertas 
subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor; 

 

Houve respeito a tais normas por parte da RECORRENTE. Porém, o mesmo não pode ser dito 

das empresas declaradas vencedoras do certame. 

Porém, tal princípio não fora observado quando do julgamento da proposta e da análise da 

documentação encaminhada ao pregoeiro, haja vista que declarou empresas não cumpridoras 

dos requisitos constantes no instrumento de convocação como vencedoras do certame.  

O artigo 41 da Lei de Licitações prescreve: 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.  

 
(...) DAS RESPONSABILIDADES DO PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO E DA 
EQUIPE DE APOIO. 
 
O dever de ser diligente e de bem executar as atribuições de sua competência é inerente à 

condição de quem quer que preste serviço a outrem. 

O compromisso de bem atuar e de cumprir o encargo confiado gera responsabilidades que 
implicam em ter que assumir as consequências de atos que resultem da inobservância de 
deveres descumpridos ou atendidos de forma insatisfatória. 
 
(...) Ao desatender às obrigações confiadas, submeter-se-á o pregoeiro às responsabilidades 

nas esferas administrativa cível e criminal. 

 

Ao pregoeiro ou ao Presidente da Comissão de Licitações se comete o encargo de voltar toda 

a sua atividade para o alcance de resultados positivos na contratação de bens e serviços 

comuns. Exige-se dele, portanto, atenção aos princípios básicos que orientam toda a atividade 

estatal, dentre estes aqueles inscritos no art. 37 da Constituição Federal: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Art. 82 Os agentes administrativos que praticarem atos em 

desacordo com os preceitos desta Lei ou visando a 

frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às sanções 

previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato 

ensejar. 

DO PEDIDO 

 
(...) Reformar e anular a decisão que DECLAROU VENCEDORA A EMPRESA ANIVALDO 
VIANA — ME, para desclassificá-la por inobservância ao disposto nos itens suscitados 
anteriormente no tópico correspondente, todos do Edital; 
 
Promover a continuidade do certame para declarar vencedora a empresa CONSTRUÇÕES E 
TRANSP- GS2 LTDA-ME em função da ordem de classificação das empresas quando do 
julgamento das propostas, observando também as desclassificações das empresas suscitadas 
no presente recurso; (...) 
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Seja encaminhado cópia do presente processo administrativo para o Ministério Público para 
apuração criminal, assim como ao órgão competente para a análise e investigação de 
apuração administrativa por violação ao dever funcional. 
 
 
DAS CONTRARRAZÕES  

 

A empresa ANIVALDO VIANA – ME não apresentou as suas contrarrazões.  

 

DO JULGAMENTO  

 

A Pregoeira esclarece que na licitação os interessados e a próprio Administração ficam 

atrelados ao instrumento convocatório, que é a ferramenta que instrui e constitui regras ao 

certame, condições e cláusulas específicas para a posterior contratação, visando à eficiência e 

a segurança do serviço público. Nele são tracejados as metodologias, as propostas, a 

documentação, o julgamento e o próprio contrato.  

 

Os princípios norteadores da licitação pública devem ser percebidos em sua plenitude, e não 

interpretados solitariamente, ou privilegiando um em detrimento do outro. A Administração 

Pública tem por obrigação selecionar a proposta mais vantajosa, no entanto, sem afetar os 

demais princípios concernentes ao julgamento e processamento da licitação tais como: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, 

vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo das propostas. O ordenamento 

Jurídico pátrio estabelece no art. 37 que: 

 
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
 

I- Alega a Recorrente que a empresa ANIVALDO VIANA — ME, descumpre claramente ao item 

4.1 do edital: 

4.1. Poderão participar do processo os interessados que atendam 
a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, e que 
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 

 

“De acordo com o advogado e professor de Direito Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, a CNAE é 
a classificação nacional de atividade econômica composta de dígitos, que descrevem qual é a 
atividade econômica prestada pela empresa. ” 
 
A questão da exigência de que o objeto social da empresa seja compatível com a atividade 
prevista no edital já está superada, sendo reiteradamente rechaçada pelos nossos tribunais. 
Mesmo porque, no nosso ordenamento jurídico não vigora o Princípio da Especialidade da 
Personalidade Jurídica. Vejamos a posição do nosso Judiciário, excertos:  
 

―REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANCA. LICITAÇÃO. 

QUALIFICACÃO TÉCNICA. A INABILITAÇÃO TÉCNICA DE EMPRESA 
POR FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA É RESTRITA ÀS 
HIPÓTESES DO ARTIGO 30 DA LEI N 8666/93. O SIMPLES FATO DE O 
OBJETO SOCIAL DA EMPRESA NÃO COINCIDIR PRECISAMENTE 
COM O OBJETO CENTRAL DA LICITAÇÃO NÃO É MOTIVO 
SUFICIENTE PARA SUA INABILITAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA 
SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame 
Necessário Nº 599042074, Primeira Câmara de Férias Cível, Tribunal de 
Justiça do RS)  

 
O doutrinador Marçal Justen Filho leciona:  



 ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
―O problema do objeto social compatível com a natureza da 

atividade prevista no contrato se relaciona com qualificação 
técnica. Se uma pessoa jurídica apresenta experiência adequada 
e suficiente para o desempenho de certa atividade, a ausência 
de previsão dessa mesma atividade no seu objeto social não 
poderia ser empecilho a sua habilitação”. (MARÇAL JUSTEN 
FILHO, Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 13ª Ed., pág.396 

 
 
A empresa ANIVALDO VIANA — ME apresentou no seu cadastro Nacional da pessoa Jurídica 
- CNPJ o código 43.30-4-99 (Outras obras de acabamento da construção) e na sua subclasse 
a instalação de toldos e persianas. O objeto da licitação é reforma e não fabricação de 
barracas. A Pregoeira e equipe de apoio com base no art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/1993 para 
sanear as dúvidas quanto à o CNAE fez diligencia na própria sessão Segue abaixo:  
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“No Direito Brasileiro de Marçal Justen Filho, que não vigora o princípio da especialidade da 
pessoa jurídica, de tal modo que o contrato social não confere “poderes” para a pessoa jurídica 
atos dentro de limites precisos. A pessoa jurídica tem personalidade jurídica ilimitada. A mesma 
citou exemplos de que não se pode pretender contratar uma sociedade de contabilistas para 
prestar serviços de assessoria jurídica. Em orientação do STJ em que “ As regras do edital de 
procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo à 
administração a aos interessados no certame, possibilitem a participação do maior número 
possível de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a 
mais vantajosa”. Obviamente, no exame de cada caso concreto não se pode deixar de 
considerar as exceções acima referidas, em que lei especifica restringe a atividade a 
determinadas categorias, ou ainda quando a natureza jurídica da pessoa jurídica e 
incompatível com a prestação do serviço ou fornecimento objetos do certame. ” 

  
II - A recorrente alega que faltou no atestado da empresa vencedora: ―data de execução; 
quantitativos e o valor do contrato”. Não é possível solicitar atestados delimitando tempo ou 
época de realização do objeto, bem como estipulando a execução em locais específicos, e o 
valor do contrato pois tais exigências, que são restritivas, ferem o caráter competitivo do 
certame e  tal exigência também não encontra amparo legal. 
 
(...) atestado fornecido pela empresa emissora do mesmo, não se vislumbrava o 
reconhecimento de firma do seu representante legal, pelo que se torna nulo.)”. O edital solicita 
no seguinte no subitem: 

 
9.2.3 Qualificação Técnica 

 
a) Apresentação de atestado de comprovação de capacidade técnica em 
nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação. 
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a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as 
seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço 

 
A Comissão solicitou através de diligência que a empresa ANIVALDO VIANA – ME, um 
contrato ou nota fiscal dos serviços prestado pela empresa que forneceu o atestado de 
capacidade técnica. A licitante atendeu a diligência e entregou o contrato com firma 
reconhecida, segue abaixo o documento scaneado: 
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DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e com 
base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos 
dispositivos da Lei 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93, resolve conhecer o recurso 
interposto pela CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP, para no mérito: 

 
1 - Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, para, em consonância com os princípios e 
normas que regem a licitação, manter vencedora do certame a empresa ANIVALDO VIANA – 
ME pelos motivos acima mencionados.  
 
2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. 
Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 
 
 
É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 03 de janeiro de 2018. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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