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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 231/2018 – COMPEL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção 

continuada de áreas verdes com serviços de plantio de espécies, roçagem (capinação), 

serviço de corte, poda, secção de raízes, tratamento de solo com utilização de adubos 

químicos e orgânicos, irrigação das áreas (molhação) e a erradicação de trepadeiras de 

árvores e arbustos, com o descarte do material com destinação adequado. Os serviços serão 

executados em todas as Unidades Administrativas, Unidades de Saúde, praças, canteiros de 

vias públicas e Unidades Escolares do Município de Camaçari de acordo com os requisitos 

constantes no presente termo de referência. 

DATA DE ABERTURA: 13/12/2018 

RECORRENTE: ASSESSORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que declarou vencedora do certame a licitante CONSÓRCIO TERRA FORTE foi 

publicada no Portal de Compras em 21/12/2018. A recorrente apresentou seu recurso em 

28/12/2018.  

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

inabilitação é de 3 dias.  

O expediente foi suspenso na Prefeitura Municipal de Camaçari nos dias 24/12 e 25/12, razão 

pela qual o termo final do prazo recursal se deu em 28/12. Desta forma, tempestivo o recurso 

apresentado. 

Outrossim, na data de 08/01/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela 

empresa CONSÓRCIO TERRAFORTE.Tendo em vista a publicação da interposição de 

Recurso realizada em 02/01/2018 e o feriado Municipal ocorrido em 07/01/2018 (dia de São 

Thomaz de Cantuária, padroeiro de Camaçari), são também tempestivas as contrarrazões. 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RESUMO DOS FATOS 

Insurge-se a Recorrente ASSESSORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, “contra a 

decisão dessa da Comissão de Licitação que julgou habilitada a licitante – CONSÓRCIO 

TERRAFORTE - ME”. 

A Recorrente, de forma regular e tempestivamente, ataca tais atos administrativos mediante a 

interposição do presente Recurso Administrativo.  

DO PEDIDO 

“(...)requer-se o provimento do presente recurso com efeito, para que seja: anulada a 

proposta da parte atacada neste, declarando-se a empresa – CONSÓRCIO TERRAFORTE – 

ME, inabilitada para prosseguir no pleito”.  

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais e contra recursais, de forma 

numerada para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que a comissão de licitação erroneamente julgou habilitada 

a empresa CONSÓRCIO TERRAFORTE – ME. Aduz que as condições da empresa 

Recorrida impossibilitam a validade da proposta, pois não apresentou capital social mínimo 

10% para participar do certame. Alega que o edital estabeleceu entre outras condições de 

participação que as licitantes deveriam apresentar balanço patrimonial e respectivas 

demonstrações contábeis do último exercício social exigível, que atendam ao inciso, I do art. 

31 da Lei 8666/93. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL:alega que a o entendimento da Recorrente é equivocado, 

pois o art. 31, §3º da Lei 8.666/93 afirma que o capital mínimo exigido não poderá exceder a 

10% do valor estimado da contratação e afirma que a Administração Pública optou por não 

fazer qualquer exigência de capital mínimo para aferição da aptidão econômico-financeira das 

empresas interessadas em participar da licitação. Aduz que a qualificação econômico-

financeira, segundo o edital, será verificada mediante índices contábeis especificados no item 

9.2.4 do edital. 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECISÃO FUNDAMENTADA: Deve-se esclarecer que capital mínimo não foi exigência deste 

certame, mas tão somente a exigência de índices para demonstração da capacidade 

financeira do licitante. 

Vejamos o inteiro teor do art. 31 da Lei 8.666/93: 

“Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no 
"caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) 
do valor estimado do objeto da contratação. 

§1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da 
capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos 
que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, 
vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, 
índices de rentabilidade ou lucratividade.                      (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 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. 

§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se 
refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 
através de índices oficiais. 

§ 4º Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos 
assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada 
esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua 
capacidade de rotação. 

§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será 
feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis 
previstos no edital e devidamente justificados no processo 
administrativo da licitação que tenha dado início ao certame 
licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 
usualmente adotados para correta avaliação de situação 
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes 
da licitação.                      (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994)”(grifamos) 

Ao observar os grifos feitos acima, podemos compreender que a exigência de capital social 

mínimo ou patrimônio líquido ou garantia de contratação é uma faculdade da Administração 

que, conforme cada certame que venha a deflagrar, analisará a conveniência e oportunidade 

de fazê-lo. Para o PP 231/2018 entendeu-se que a mera comprovação de boa situação 

financeira mediante a exigência de índices dentro dos parâmetros do §1º supra transcrito, é 

suficiente para demonstrar a capacidade financeira do licitante de honrar os compromissos 

que assumirá. 

Desta forma, segundo as regras previamente definidas do edital, o capital social não é um 

parâmetro de aferição da qualificação econômico-financeira da Recorrida, assistindo-lhe 

razão em suas contrarrazões, motivo pelo qual se nega provimento ao argumento suscitado 

pela Recorrente. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que a legislação que institui o pregão nada dispõe acerca da 

participação de consórcio e que a ausência de norma explícita não pode ser interpretada 

como vedação ou mesmo obstar tal prática. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que a Recorrente tece longos parágrafos para 

defender a possibilidade de participação de consórcio. Porém, em um único deles (terceiro 

parágrafo da página 07), argumenta contraditoriamente sobre a impossibilidade da 

participação deste tipo de associação no pregão. Aduz que pelas próprias razões suscitadas 

pela Recorrente é admissível a participação de consórcios. Conclui afirmando que dentre as 

razões para participação de consórcio em pregão trazidas pela Recorrente estão: ampliação 

da competitividade, subsidiariedade da aplicação da Lei 8.666/93, fomentar a participação de 

empresas que sozinhas não teriam condições de participar, bem como o próprio art. 17 do 

decreto 3.555/00 que formalizou esta possibilidade antes mesmo da edição da Lei 10.520/02. 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECISÃO FUNDAMENTADA: considerando que as razões suscitadas pela Recorrente 

apenas corroboram a escolha da Administração de possibilitar a participação de consórcio, e 

sendo o tema elementar, não se vislumbrando discussões sobre a clara ampliação de 

competitividade na permissão de participação de consórcios, nega-se provimento ao 

argumento da Recorrente. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e 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 Lei 8.666/93, resolve conhecer do recurso interposto pela  

ASSESSORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME., para no mérito: 

1 –NEGAR-LHE PROVIMENTO, para, em consonância com os princípios e normas que 

regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no certame. 

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, 09 de janeiro de 2018. 
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ESTADO DA BAHIA
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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 231/2018 – COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE ASSESSORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME. 

 

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

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante 

ASSESSORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, de forma a manter a decisão proferida nas Atas 

da sessão da PREGÃO PRESENCIAL Nº 231/2018 – COMPEL. 

 

Camaçari/BA, 09 de janeiro de 2018 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


