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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2017 – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de preço para a Locação de Sanitários Químicos Portáteis e Contêineres Módulos 
Sanitários em períodos diários e mensais, e locação de Módulos Sanitários Antivandálicos para serem 
utilizados pela Administração Municipal. 
 
DATA DE ABERTURA: 29/12/2017 

RECORRENTE: HID IMUNIZAÇÃO LTDA ME. 

 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
A manifestação da intenção em recorrer foi registrada pela licitante HID IMUNIZAÇÃO LTDA ME, na 
ata da sessão de reabertura do certame, realizada no dia 29/12/2017.  
 

“[...] 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 contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos”. 

 
No dia 04/01/2018 às 11h29min min deu entrada na recepção da CMP - Coordenadoria de Materiais e 
Patrimônio, as razões do recurso da Recorrente, tempestivamente, de acordo com a Lei Federal n.º 
10.520/2002, inc. XVIII, e subitem 20.3 do edital: 

 
DAS CONTRARRAZÕES  

 
No dia 08/01/2018, a licitante BF Serviços Ambientais, apresentou as contra-razões. 
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
 
1 – Da Admissibilidade do Recurso.  
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que a recorrente não atendeu ao pressuposto atinente ao 
recebimento e conhecimento das impugnações e recursos no que diz respeito à representação da 
empresa ante a Administração Pública.  
 
Diante do exposto, a presente petição será respondida como mero esclarecimento.  
 
Subitem 23.7 do edital:  
 
Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente, visto que não foi 
apresentado o RG do sócio que assina o recurso. 
 
 DOS FATOS 
 
Insurge-se a Recorrente HID IMUNIZAÇÃO LTDA ME. 
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(...) “Tempestivamente a recorrente impugnou o edital do certame, haja vista ter constatado omissão 
na minuta (...) Os documentos que não foram requeridos e são exigidos para qualquer empresa do 

ramo por previsão legal são: a licença ambiental e o certificado do corpo de bombeiros. 

(...) 

Ora, a licença ambiental atesta a capacidade da licitante de descartar os resíduos de forma e em local 
corretos, assegurando que não haverá qualquer dano ambiental. 

A mesma sorte quanto a certificação do corpo de bombeiro, também exigida por lei e que assegura 
que a sede da empresa planejada e atende as normas técnicas para que não haja incêndios e se 
houver, que o mesmo tenha pequenas proporções, até porque os sanitários químicos são 
equipamentos inflamáveis.  

(...)  

O mais grave é que a Comissão tem ciência de que os referidos documentos são de suma importância 
para atestar a regularidade da licitantes, pois, no pregão n

o 
099/2017, processo 00537.11.07.611.2017, 

exigiu os referidos documentos das participantes”. 

Razões de Recurso habilitação licitante Lote 3 
 

“Durante o pregão foi observada irregularidade na documentação apresentada pela empresa B.F. 
Serviços Ambientais LTDA, haja vista não ter atendido ao item 9.3.31 qualificação técnica, alínea c, c.l, 
o qual exige das licitantes a comprovação de capacidade técnica para execução do serviço objeto da 
licitação, neste caso, fornecimento de sanitários químicos fabricados em chapa galvanizada com itens 
antivadálicos. 

A licitante não apresentou o referido atestado para comprovar que já operou com estes sanitários. 

O único atestado apresentado para o lote 3 foi o do responsável técnico, quando há mais de 5 anos 
trabalhou com este tipo de sanitário em empresa diversa da licitante. 

Assim, a mesma não comprova experiência com este tipo de sanitários, exigência do edital para a 
habilitação. 

Além disso, deixou de cumprir requisito formal, ou seja, a apresentação das demonstrações contábeis 
em papel timbrado, conforme exigência no item 9-2.4, a.5, alínea c.  
 
Deixou ainda de apresentar declaração de cada um dos profissionais listados na equipe técnica, 
autorizando a indicação de seus nomes para figurar na relação da equipe técnica, conforme exigência 
9.2.3, alínea c da página 7. Fato grave, pois não se tem a garantia de que efetivamente os profissionais 
listados estão disponíveis para atuar na execução da atividade pela licitante”. 

DO PEDIDO 

 
(...) Seja cancelada a licitação em razão da irregularidade identificada no edital, pela ausência de 

solicitação de documentos imprescindíveis para atestar a regularidade das empresas licitantes, sob 

pena de restar configurado ato ilícito, passível de anulação perante o poder judiciário. 
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Requer ainda, seja declarada a inabilitação da empresa B.F Serviços Ambientais Ltda quanto ao lote 3 

por manifesta ausência de capacidade técnica para cumprimento do objeto, já que não apresentou o 

devido atestado técnico, além de não apresentar autorização dos profissionais para figurarem na 

relação da equipe técnica, e não cumprir requisito formal de papel timbrado para as demonstrações 

contábeis. 

Ainda, requer se digne Vossa Senhoria ao chamamento à adjudicação, pela ordem de classificação, 
das demais empresas habilitadas. 
 
DO JULGAMENTO  

A Pregoeira esclarece que na licitação os interessados e a própria 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. 
 

Antes de ponderar acerca dos argumentos expendidos pela recorrente, é imperioso inserir no contexto 
o que dispõe a doutrina nas palavras do Professor Marçal Justen Filho sobre os documentos 
habilitatórios: 
 

“Existe, portanto, uma margem de discricionariedade para a 
Administração configurar, em cada caso, as exigências e os requisitos 
de participação. Ao elaborar o ato convocatório, a Administração 
deverá avaliar a complexidade da futura contratação e estabelecer, 
como derivação, os requisitos de habilitação e as condições de 
participação. Essa margem de discricionariedade não se confunde 
com arbitrariedade. A escolha administrativa está delimitada não 
apenas pela Lei como também pela própria Constituição. Existe um 
mandamento constitucional, no já referido art. 37, inc. XXI da CF/88. A 
Constituição não admite exigências que superem o mínimo 
necessário para assegurar a obtenção pela Administração de uma 
prestação de qualidade adequada.” 
 

Abstrai-se, portanto, que a Administração dispõe de discricionariedade na escolha dos requisitos para 
a habilitação dentro dos limites previstos na Lei nº 8.666/93. Ocorre que no Termo de Referência, 
documento que constitui o Anexo I do Edital, o setor técnico responsável trouxe à baila no item 9.2.3 
os requisitos técnicos para se contratar com qualidade e concomitantemente proporcionando uma 
maior competitividade. 
 
A recorrente alega que a Administração comete um ato ilícito, deixando de exigir no Edital licença 
ambiental e o certificado do corpo de bombeiros,  contudo a não exigência das documentações em 
edital não caracteriza como atitude ilícita, pois a Administração foi favorecida com uma maior adesão 
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de licitantes, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração 
Pública, em conformidade com os objetivos da Lei 8.666/93. 
 
Desta forma, para se obter o registro para prestação dos serviços, as empresas precisam, 
necessariamente, ter autorização dos órgãos competentes para tanto.  
 
Por outro lado, o que está sendo contratado é a simples Locação de Sanitários Químicos Portáteis e 

Contêineres Módulos Sanitários em períodos diários e mensais, e locação de Módulos Sanitários 

Antivandálicos para serem utilizados pela Administração Municipal, o que carece totalmente de 

argumentos a infeliz comparação com o Pregão n
o 

099/2017, Processo nº 00537.11.07.611.2017, onde 

a Administração contratou empresa especializada na prestação de serviços de entomologia urbana 

para execução de manejo integrado de praga - MIP, compreendendo inseto, antrópodes e roedores 

(desinsetização, desratização e descupinização) dos órgãos da Administração Direta da Prefeitura 

Municipal de Camaçari/BA. 

Antes de adentrar os infundados argumentos no que tocam os documentos de habilitação da 
vencedora do Lote 3, tecemos algumas considerações processuais necessárias para o deslinde deste 
julgamento. 
 
Como prescreve o art. 5º, inciso LV, da Carta Magna, “em processo judicial ou administrativo, são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, o que resta 
evidente que a inclusão, no texto constitucional, do princípio do devido processo legal como sendo 
aplicável também ao processo administrativo, e não apenas no processo judicial.  
 
Sem maiores delongas jurídicas, percebemos que além de não ter cumprido os requisitos formais 
mínimos para interposição de recurso, o peticionante tenta insurgir-se contra disposições do edital, o 
que já fora atingido pelo instituto da preclusão consumativa quando da impugnação do instrumento 
convocatório, bem como quanto ao lote do qual ele sequer apresentou proposta, o que fere de morte o 
seu interesse processual. 
 
Contudo, para que não reste qualquer dúvida quanto à lisura do certame, e em atenção ao direito de 
petição, a alegação da recorrente de que a licitante declarada vencedora para o lote 03 (B.F. Serviços 
Ambientais LTDA) não ter apresentado atestado de capacidade técnica para comprovar que já operou 
com sanitários químicos fabricados em chapa galvanizada com itens antivadálicos, também não 
procede. 
 
A Pregoeira esclarece que trata-se de atestados distintos em nome da licitantes e do responsável 
técnico, conforme descrição abaixo:   
 

c) Apresentação de Atestado de capacidade: 
 

 c.1) Comprovação de capacidade técnico – operacional: Pelo menos 01 (um) 
atestado em nome da licitante, fornecido por pessoas jurídica de direito público ou 
privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação; 
 
c.2) Comprovação da capacidade técnico – operacional: 
 
c.2.1) Para o lote 01: pelo menos 01 (um) atestado para sanitários químicos e pelo 
menos 01 (um) atestado para módulo de contêineres sanitários, em nome dos 
profissionais indicados para atuar como responsável (eis) técnico (os), fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com p objeto licitado; 
 
c.2.2)  Para o Lote 02: pelo menos 01 (um) atestado para sanitários químicos e 
pelo menos 01 (um) atestado para módulo de contêineres sanitários, em nome dos 
profissionais indicados para atuar como responsável (eis) técnico (os), fornecido por 
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pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com p objeto licitado; 
 
c.2.3)  Para o Lote 03: pelo menos 01 (um) atestado para sanitários antivandálicos,  
em nome dos profissionais indicados para atuar como responsável (eis) técnico 
(os), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho 
de atividade pertinente e compatível com p objeto licitado; 
 

Portanto o atestado apresentado pela B.F. Serviços Ambientais LTDA atende as exigências do Edital, 
pois o mesmo comprova que o campo de atuação do responsável técnico é compatível com objeto da 
licitação. 
 

Quanto à alegação de que a B.F. Serviços Ambientais LTDA, deixou de cumprir requisito formal, ou seja, 
a apresentação das demonstrações contábeis em papel timbrado, conforme exigência no item 9-2.4, a.5, 
alínea c, a Pregoeira informa que trata-se de mais uma inverdade: a B.F. Serviços Ambientais LTDA 
apresentou o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis em papel timbrado da empresa. 

 
A peticionante informa em seu pleito que a B.F. Serviços Ambientais LTDA não apresentou declaração 
de cada um dos profissionais listados na equipe técnica, autorizando a indicação de seus nomes para 
figurar na relação da equipe técnica, a Pregoeira esclarece que se trata de outra argumentação 
equivocada, visto que a B.F. Serviços Ambientais LTDA apresentou no envelope de habilitação relação 
da equipe técnica assinada por todos os indicados para execução dos serviços. 
 

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 não conhecer o recurso interposto pela HID 
IMUNIZAÇÃO LTDA ME, para no mérito: 

 
1 - Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, para, em consonância com os princípios e normas que 
regem a licitação, manter todos os atos praticados na sessão de reabertura. 
 
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, 10 de janeiro de 2018. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 
 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/Apoio 
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Apoio 

 
 
 

Diego Manoel 
Oliveira da Paixão 

Apoio 
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Pinheiro 
Apoio 

 
 
 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio 
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Camaçari, 10 de janeiro 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 do recurso do Pregão No 122/2017 
(Presencial) – COMPEL, interposto pela licitante HID IMUNIZAÇÃO LTDA ME, contra a 
decisão da Pregoeira.  
. 

 

 No referido instrumento, constam as razões da Pregoeira, 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. 

REGINALDO PAIVA DE BARROS 

Secretário da Administração 

Nesta 
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PREGÃO PRESENCIAL No 122/2017 – COMPEL 
 
 
 
DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO 
INTERPOSTO PELA LICITANTE MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO 
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 HID IMUNIZAÇÃO LTDA ME;  
 
 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 
 
  
 

RESOLVE 
 
Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, de forma a manter a decisão proferida 
nas Ata da sessão do Pregão n.º 122/2017 (Presencial) – COMPEL. 
 

 
Camaçari, 10 de janeiro de 2018. 

 
 

REGINALDO PAIVA DE BARROS 

Secretário da Administração 
 


