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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017 – COMPEL 

OBJETO: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e 

complementares de infraestrutura, contemplando: Geometria; Plani-altimétrica; terraplanagem; 

Sinalização; Pavimentação; Drenagem; Paisagismo; Contenção das Obras de reconstrução e 

pavimentação do sistema viário nos distritos de Monte Gordo, Abrantes e Sede do Município de 

Camaçari/Ba/b. 

DATA DE ABERTURA: 25/04/2018 

RECORRENTE: VIATEC ENGENHARIA LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de inabilitação da empresa Recorrente foi publicada no Portal de Compras em 30/04/2018. A 

recorrente apresentou seu recurso em 04/05/2018.  

Na forma do art. 109, I da Lei 8.666/93 o prazo para apresentação de recurso contra inabilitação é de 5 

dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Outrossim, na data de 14/05/2018 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa TERRA 

PROJETOS TOPOGRAFIA E CONTRUÇÃO CIVIL LTDA. Também tempestivas tendo em vista a 

publicação da interposição de Recurso realizada em 07/05/2018. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi inabilitada do certame por descumprir três exigências editalícias: (1) item 8.2.3.3.a – 

deixou de atestar que pelo menos um dos projetos executivos de infraestrutura urbana que realizou 

contemplou Estudo de Tráfego e Projeto de Geometria, apresentando apenas atestados de itens que 

não atingem o mínimo exigido pelo edital; (2) item 8.2.5.a.1 – deixou de apresentar a prova da 

regularidade do contador contemporânea ao período de registro do balanço já exigível, apresentando 

apenas certidão de regularidade emitida em 08/02/2018 com validade até 09/05/2018, comprovando 

sua regularidade apenas neste período indicado na certidão; (3) 8.2.6.1.b.1 – deixou de apresentar 

cópia do documento de garantia ou cópia de recibo emitido pela tesouraria, apresentando apenas um 

protocolo de recebimento de determinada correspondência no citado setor. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DAS RAZÕES DO RECURSO 

O Recorrente em sua defesa alega sucintamente que (a) a exigência de qualificação técnica que o 

levou à inabilitação é exagerada e que violaria o art. 37, XXI da CF; (b) que apesar de ter usado o 

termo técnico arruamento, o mesmo se refere ao sistema viário de um setor do Município de Palmas, 

onde estão inseridos equipamentos; (c) que comprovou sua aptidão acerca do item estudos 

hidrológicos; (d) que o projeto geométrico está provado com a indicação de pagamento de arquiteto 

urbanista; (e) que o projeto de sinalização e paisagismo está provado no quadro apresentado com a 

indicação de pagamento de engenheiro civil de sinalização; (f) confirma que de fato apresentou a 

certidão de regularidade do contador válida apenas no momento da sessão, confessando não possuir a 

certidão de regularidade à época do registro do balanço patrimonial; (g) afirma ser irregular a exigência 

de apresentação de garantia da proposta antes do prazo para entrega dos demais documentos de 

habilitação.  

Bate na desnecessidade de apresentação qualificação técnica e apresenta uma série de argumentos 

para lastrear seu ponto de vista tais como que a exigência de qualificação técnica leva à 

subcontratação de serviços e aumenta o custo para Administração Pública; que TCE/RS determinou 

através da TP-0511/2009 que as prefeituras e governo do estado parem de exigir das empresas 

atestado comprobatório de experiência anterior semelhante ao objeto da licitação. Apresenta, para 

corroborar seu posicionamento, julgado do TJ/RS que entendeu ser abusiva a exigência de 

qualificação técnica para empresa de prestação de serviços de elaboração, aplicação e correção de 

exame teórico-técnico para habilitação de condutores de veículos automotores.  

DO PEDIDO 

(...) REQUER a reforma da decisão, reconsiderando-a e dando por CLASSIFICADA A RECORRENTE, 

fazendo-se assim prevalecer as normas legais, os princípios de direito e a mais lídima e cristalina 

JUSTIÇA!!! 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações recursais apresentadas pela Recorrente: 

(a) a exigência de qualificação técnica que o levou à inabilitação é exagerada e que violaria o art. 37, 

XXI da CF. DECISÃO FUNDAMENTADA: Temos que as exigências de qualificação técnica exigidas no 

edital não foram objeto de impugnação nem por parte da Recorrente nem de nenhuma outra licitante, 

subentendendo a concordância das licitantes com os ditames do instrumento convocatório. As 

alegações de que exigências relativas a qualificação técnica são inconstitucionais é um entendimento 

pessoal do Recorrente que não se coaduna com o entendimento desta COMPEL. A qualificação 

técnica eleita pela Administração Pública deve ser reputada como insuperável sempre, por se tratar de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

parâmetros cuja inobservância pode gerar graves problemas na execução. Por esta razão, improcede a 

alegação da Recorrente.  

(b) que apesar de ter usado o termo técnico arruamento, o mesmo se refere ao sistema viário de um 

setor do Município de Palmas, onde estão inseridos equipamentos. DECISÃO FUNDAMENTADA: No 

entanto, em momento algum levou-se em consideração, para inabilitar a Recorrente, o que significa 

para um ou para outrem a palavra “arruamento”. O fato que o desqualifica tecnicamente para 

permanecer no certame é objetivo e não subjetivo: ausência de atesto para execução de Estudo de 

Tráfego e Projeto de Geometria. As questões levantadas pelo Recorrente quanto a sua aptidão para 

estudos hidrológicos, pavimentação etc. não foram suscitadas pela COMPEL como pontos de 

inabilitação, mas apenas e tão somente o Estudo de Tráfego e o Projeto de Geometria. Desta forma, 

improcede a alegação da Recorrente.  

(c) que comprovou sua aptidão acerca do item estudos hidrológicos. Com relação à aptidão técnica da 

Recorrente para este item, não houve qualquer apontamento desta COMPEL. Por esta razão, não há 

interesse recursal quanto a este item, prejudicada a análise do feito.  

(d) que o projeto geométrico está provado com a indicação de pagamento de arquiteto urbanista. Aqui 

cabe apenas ressaltar que o item 8.2.2.3 é claro ao impor a necessidade de atestado e respectiva CAT 

para comprovação da aptidão técnica. Se houve ou não arquiteto urbanista contratado em outros 

projetos executados pelo Recorrente ou se foi ou não pago é irrelevante para o a constatação do fato 

ensejador da inabilitação. 

(e) que o projeto de sinalização e paisagismo está provado no quadro apresentado com a indicação de 

pagamento de engenheiro civil de sinalização. Com relação à aptidão técnica da Recorrente para este 

item, não houve qualquer apontamento desta COMPEL. Por esta razão, não há interesse recursal 

quanto a este item, prejudicada a análise do feito. 

(f) confirma que de fato apresentou a certidão de regularidade do contador válida apenas no momento 

da sessão, confessando não possuir a certidão de regularidade à época do registro do balanço 

patrimonial. Os argumentos do Recorrente se anulam a si próprios. O edital é claro no item 8.2.5.a.1 ao 

exigir comprovação da regularidade do contador que registrou o balanço à época do registro. 

Improcedente a alegação do Recorrente. 

(g) afirma ser irregular a exigência de apresentação de garantia da proposta antes do prazo para 

entrega dos demais documentos de habilitação. A garantia de proposta é necessária para que não haja 

proposta irresponsável desestabilizando o certame. A exigência de sua apresentação perante à 

tesouraria foi uma procedimentalização que no jugo da Administração Pública viabilizaria melhor 

organização do processo licitatório. O Recorrente e todos os demais licitantes tiveram prazo para 

impugnar as exigências do edital, quedando-se todos inertes com relação a este ponto específico, não 
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sendo razoável que ao desatendê-lo pretendam modifica-lo quando todos os demais licitantes o 

cumpriram, sob pena de desequilíbrio da igualdade de competição do certame. Por estas razões 

improcede a alegação da Recorrente.  

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, resolve não conhecer o recurso interposto pela VIATEC ENGENHARIA 

LTDA, 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/BA, 16 de maio de 2018. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

 

Camaçari/BA, 16 de maio 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 Concorrência Pública 006/2017 – COMPEL, interposto pela licitante VIATEC 

ENGENHARIA LTDA., contra a decisão do Presidente.  

No referido instrumento, constam as razões do Presidente, quanto à opinião de julgar 

IMPROCEDENTE o recurso. 

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

 

 

 

 

 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente em exercício da COMPEL 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA 006/2017 – COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO PELA 

LICITANTE VIATEC ENGENHARIA LTDA. 

 

 O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade 

com o disposto no art. 109, § 4
o
, da Lei n

o
 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante VIATEC 

ENGENHARIA LTDA;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

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

da Concorrência Pública 006/2017 – COMPEL. 

 

Camaçari/BA, 16 de maio de 2018. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


