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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO Nº 043/2018 – (PRESENCIAL) – COMPEL 

OBJETO: contratação de empresa especializada na locação de caminhões operacionais de 

sucção de fossas sépticas e desobstrução de redes para atender as necessidades do Município 

de Camaçari, conforme demanda. 

DATA DE ABERTURA: 18/04/2018 

RECORRENTE: A MODERNA SANY SANITÁRIOS ECOLÓGICOS LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão recorrida foi proferida pela pregoeira em sessão pública realizada em 18/04/2018 e o 

recurso que a impugna foi protocolizado nesta Compel em 23/04/2018.  

Na forma do art. 4º. XVIII da Lei 10.520/2002 o prazo para apresentação de recurso contra 

julgamento de proposta é de 3 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Outrossim, na data de 26/04/2018 foram protocolizadas CONTRARRAZÕES de recurso pelas 

empresas HID IMUNIZAÇÃO LTDA e ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS 

TÉCNICOS. Também tempestivas. 

RESUMO DOS FATOS 

Em 18/04/2018 foi realizada sessão pública de licitação na modalidade pregão presencial na 

qual restaram classificadas 12 empresas para o Lote I e 13 para o Lote II.  

No Lote I foram para a fase de lances as 3 primeiras colocadas: SANEAR EPP, HID 

IMUNIZAÇÃO – ME, ALS – EPP. Não houve qualquer lance nesta fase, passando para a 

próxima fase (habilitação) apenas a licitante SANEAR SAÚDE AMBIENTAL LTDA. EPP, 

cujos documentos habilitatórios estavam em desconformidade com o edital e a levou à 

inabilitação. Em seguida, passou-se à análise da habilitação da segunda melhor proposta: HID 

IMUNIZAÇÃO LTDA. – ME, a qual restou habilitada sendo declarada vencedora pela 

Pregoeira.  
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A Recorrente, dentre outras empresas, manifestou seu interesse em recorrer com dois 

fundamentos: não apresentação, por parte da empresa vencedora, do documento de item 

9.2.3.b.3 do edital e equívoco na apresentação do registro da vencedora na ANTT.  

No Lote II foram para a fase de lances as 3 primeiras colocadas: SANEAR EPP, ALS – EPP e 

HID IMUNIZAÇÃO – ME. Não houve qualquer lance nesta fase, passando para a próxima fase 

(habilitação) apenas a licitante SANEAR SAÚDE AMBIENTAL LTDA. EPP, cujos 

documentos habilitatórios estavam em desconformidade com o edital e a levou à inabilitação. 

Em seguida, passou-se à análise da habilitação da segunda melhor proposta: ALS 

DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. – EPP.  

A Recorrente, dentre outras empresas, manifestou seu interesse em recorrer com dois 

fundamentos: não apresentação, por parte da empresa vencedora, do documento de item 

9.2.3.b.3 e 9.2.3.d do edital e equívoco na apresentação do registro da vencedora na ANTT.  

DAS RAZÕES DO RECURSO 

O Recorrente em sua defesa alega sucintamente: (1R) que não compete ao pregoeiro ou 

presidente da comissão o julgamento do mérito recursal, ficando tal expediente reservado à 

autoridade competente; (2R) as empresas que arremataram os Lotes I e II (HID 

IMUNIZAÇÃO LTDA – ME e ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – 

EPP) não apresentaram junto com a documentação de habilitação o Termo de Compromisso 

assinado por profissional com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço objeto 

da licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora. Esclarece que, em sua opinião tal 

documento não pode ser substituído por um contrato ou por uma carteira de trabalho; (3R) 

afirma num parágrafo do item III.2 de seu recurso que “a Recorrente possui a DRD, ou seja, 

Declaração de Resíduos Domésticos, a qual, porém, não é emitida pela concessionária que é a 

EMBASA”, no entanto, no parágrafo seguinte afirma que “(...) a EMBASA que é a empresa 

concessionária junto à qual a Recorrente possui a DRD”; (4R) que a HID IMUNIZAÇÃO, 

arrematante do Lote I não tem CNAE, nem contrato social, nem alvará de funcionamento que 

lhe permitisse obter registro junto à ANTT; (5R) que as empresas HID IMUNIZAÇÃO e ASL 

DESINSETIZADORA deixaram de apresentar itens essenciais e que isso afronta o princípio da 

legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 
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DO PEDIDO 

(...) requer seja CONHECIDO e  PROVIDO  o presente Recurso Administrativo ante suas 

fundamentações legais, bem como em respeito aos principio da legalidade, da vinculação ao 

edital e aos demais princípios adstritos ao procedimento licitatório, para , ao final, ser 

modificada a decisão da douta Comissão Permanente de Licitação que consagrou habilitadas 

as empresa HID IMUNIZAÇÃO LTDA – ME  e a ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS 

TÉCNICOS LTDA – EPP para os Lotes 01 e 02, respectivamente. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações recursais e contra recursais apresentadas pela Recorrente 

e Recorrida: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) que não compete ao pregoeiro ou presidente da comissão o 

julgamento do mérito recursal, ficando tal expediente reservado à autoridade competente. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Os recursos no Município de Camaçari são julgados por 

autoridade hierarquicamente superior àquela que praticou o ato impugnado.  

RAZÃO RECURSAL: (2R) as empresas que arremataram os Lotes I e II (HID IMUNIZAÇÃO 

LTDA – ME e ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – EPP) não 

apresentaram junto com a documentação de habilitação o Termo de Compromisso assinado 

por profissional com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço objeto da 

licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora. Esclarece que, em sua opinião tal 

documento não pode ser substituído por um contrato ou por uma carteira de trabalho. 

DECISÃO FUDAMENTADA: na forma do item 9.2.3.b.1 é possível comprovar vinculo 

formal do Responsável Técnico através de CTPS e contrato de prestação de serviços. 

Improcedente a alegação da Recorrente. 

RAZÃO RECURSAL: (3R) afirma num parágrafo do item III.2 de seu recurso que “a 

Recorrente possui a DRD, ou seja, Declaração de Resíduos Domésticos, a qual, porém, não é 

emitida pela concessionária que é a EMBASA”, no entanto, no parágrafo seguinte afirma que 

“(...) a EMBASA que é a empresa concessionária junto à qual a Recorrente possui a DRD”. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: ininteligível os argumentos da recorrente. Fato é que sua 
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documentação habilitatória não foi sequer aberta, pois se tratando de pregão a sua proposta de 

preços não lhe ensejou tal oportunidade, faltando-lhe, portanto, interesse recursal.   

RAZÃO RECURSAL: (4R) que a HID IMUNIZAÇÃO, arrematante do Lote I não tem CNAE, 

nem contrato social, nem alvará de funcionamento que lhe permitisse obter registro junto à 

ANTT. Não houve argumento de contrarrazões.  DECISÃO FUNDAMENTADA: após 

diligência promovida pela Pregoeira, restou esclarecido que a arrematante é legitima possuidora 

do registro na ANTT apresentado. Improcedente a alegação da Recorrente. 

RAZÃO RECURSAL: (5R) que as empresas HID IMUNIZAÇÃO e ASL 

DESINSETIZADORA deixaram de apresentar itens essenciais e que isso afronta o princípio da 

legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. DECISÃO FUNDAMENTADA: a 

recorrente não indica quais itens essenciais não foram apresentados e em qual momento não o 

foram, tornando impossível analisar o mérito do argumento. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício 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 8.666/93 e da Lei 10.520/2002, resolve conhecer do recurso interposto 

pela A MODERNA SANY SANITÁRIOS ECOLÓGICOS LTDA., para no mérito: 

1 – Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, mantendo as decisões do pregoeiro pelos 

seus próprios fundamentos. 

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/BA, 04 de junho de 2018.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente /apoio 

Ana Carolina da 
Silva dos Santos 

Pregoeira 

 

Ana Carolina Iglesias 

de S. R. Santana 

Apoio 

Michele Silva 
Vasconcelos 

Apoio 

 
Wadna Cheile Melo 

Aragão 
Apoio 
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Camaçari/BA, 04 de junho de 2018. 

 

Senhor Secretário, 

 

 

Em obediência ao art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com redação 

determinada pela Lei Federal n.º 8.883 de 8 de junho de 1994, encaminhamos a V. Sª., o 

julgamento de recurso na PREGÃO 043/018 (PRESENCIAL) – COMPEL, interposto pela 

licitante A MODERNA SANY SANITÁRIOS ECOLÓGICOS LTDA., contra a decisão da 

Comissão.  

 No referido instrumento, constam as razões da Comissão, quanto à opinião de julgar 

IMPROCEDENTE o recurso. 

 Aguardando o pronunciamento de V. Sa., subscrevemo-nos atenciosamente, 

 

Ana Paula Souza Silva 

Presidente da COMPEL 

 

 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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PREGÃO 043/018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE A MODERNA SANY SANITÁRIOS ECOLÓGICOS LTDA. 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante A 

MODERNA SANY SANITÁRIOS ECOLÓGICOS LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, de forma a manter a decisão proferida na Ata de 

Abertura do PREGÃO 043/018 (PRESENCIAL) – COMPEL. 

 

Camaçari/BA, 04 de junho de 2018. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


