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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
PREGÃO N.º 002/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de  transporte de 
passageiros, para atender às necessidades do Transporte  Social Técnico e Universitário- TSTU, 
destinado aos estudantes universitários e  de cursos técnicos residentes no Município de 
Camaçari, em atendimento ao Decreto Municipal n° 4716, de 29 de janeiro de 2009. 
 
DATA DE ABERTURA: 22/03/2017 
 
RECORRENTE:LOCADORA DE VEICULOS CABECEIRA LTDA 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 20/03/2017 às 08h00min, a secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP 
recebeu o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, intempestivamente, de acordo 
com a Lei Federal n.º 8.666/93, Art. 41, §2º e subitens 20.1 e 20.2 do edital.  
 
Lei Federal n.º 8.666/93, Art. 41, §2º:  
 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 
ao qual se acha estritamente vinculada. 
: 
: 
§ 2º. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 
realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

 
Subitens 20.1 e 20.2 do edital: 
 

20.1 23.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a 

Prefeitura Municipal de Camaçari, aquele que não protocolar na Comissão Central 

Permanente de Licitação – COMPEL (horário de atendimento das 8h às 14h), até 02 (dois) 

dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e 

irregularidades que o viciou. 

 

20.2 Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 

caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 

 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora licitante não atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à sua 
tempestividade e original do contrato social e do represente legal da empresa. Diante do exposto, a 
presente petição será respondida como mero esclarecimento. 
 
DOS FATOS 

 
Insurge-se a empresa LOCADORA DE VEICULOS CABECEIRA LTDA alegando que: 
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"Notasse que a Comissão de Licitação não está coerente nas exigências editalícias, pois até 
mesmo a própria não teve capacidade para juntar a planilha modelo como anexo do Edital no 
portal de compras: www.compras.camacari.ba.gopv.br, no momento que disponibilizou o Edital 
para os licitantes interessados, deixando os mesmos sem parâmetros para formular sua Proposta 
de Preços, inserindo uma planilha explicativa no dia 17-03-2017." 
 
"Solicitamos que a Comissão retire do Edital o item 8.1.4, d, por não haver necessidade de tal, ou 
justifique tal necessidade desta, pois o anexo II do Edital é suficiente para a compreensão da 
Proposta...Diante de tantas obrigações na elaboração da Proposta de Preços, nos Documentos de 
Habilitação e até mesmo na fase contratual? Ficamos abismados até com o tempo mínimo para 
tamanha exigências!!!!!” 
 
"Edital publicado dia 10-03-2017 nos meios oficiais e disponibilizado apenas no dia 13-03-2017??? 
Seguindo a lei o prazo de licitação na modalidade de licitação Pregão que é de no mínimo 08 dias 
úteis fica apenas SETE dias para ocorrer o certame!!!" 
 
" Mais um conflito no Edital. 

8.1 A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnico 

sobre a prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como informações que não 

constem em sua proposta, entretanto necessárias ao julgamento objetivo, conforme 

condições deste edital. 

Deixando claro que a Redação está confusa no Edital quanto a apresentação e 

desclassificação das propostas de preços, como será o julgamento das propostas 

objetivo ou subjetivo??? Ficando ao modelo da Comissão!!!! Qual a planilha que deve 

prevalecer a do Edital ou da Sugestão de Planilha para composição de custos?" 

 
“Como se não bastasse os absurdo a Srª Pregoeira juntamente com sua equipe de apoio vem com 
mais exigências exorbitantes e desnecessárias para a excelência na qualidade dos serviços, 
dando a entender um direcionamento do certame, ao passo que também pode se inferir a 
incapacidade técnica dos membros da referida comissão que elaborou o bizarro Edital, assim 
vejamos: 

9.1.1 Qualificação Técnica 
...c.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 
(um) atestado em nome do(s) profissional(is) indicado(s) para atuar como 
responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Administração – CRA, juntamente com a Certidão de RCA." 
Qual a finalidade desta exigência? Não conseguimos entender!!! Ficamos 
pasmos!!!!!!" 
 

 
“3.1 Para confundir ainda mais a nosso empresa o Edital traz esta redação confusa: 

         ...c.2) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo 
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por 
empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente" 
Então se o proprietário da empresa for Administrador, devidamente registrado no 
CRA e com atestados compatíveis com o objeto da Licitação e averbados pelo 
referido órgão ele não atende a esta exigência? TEXTO COM REDAÇÃO 
CONFUSA!!!" 
 
 

" 3.1 SEGUIMOS COM MAIS PONTOS DO EDITAL EXORBITANTE: 
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" 9.2.4 Qualificação Econômico-Financeiro 
 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis acompanhados de cópia 
do Termo de Abertura e Encerramento extraídos do livro diário, do último 
exercício social, já exigível, registrado na Junta Comercial da sede da 
licitante, apresentados na forma da Lei, comprovando a boa situação 
financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na 
hipótese de encerrados a mais de três meses da data de apresentação da 
proposta, vedada a substituição por balancetes e balanços provisórios. 

 

a.1) As licitantes que iniciaram sua atividades no presente exercício deverão 
apresentar, também o Balanço de Abertura, na forma da Lei. 

 
a.2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à 

publicação de Balanço, na forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação 
no Diário Oficial, ou jornal de grande circulação, ou cópia 
registrada/autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante, de: 

 
1. Balanço patrimonial; 

2. Demonstração do resultado do exercício; 

3. Demonstração das origens e aplicações de recursos; 

4. Demonstração das mutações do patrimônio líquido; 

5. Notas explicativas do balanço.  

a.3) Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda), através 

de fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

3.3 Então teremos que apresentar todo o nosso livro diário, no nosso 

caso com cerca de 500(quinhentas) páginas??? Outra falha da 

Pregoeira!! 

 
OUTRA CONFUSÃO EDITALICIA: 
 
"...20.6 O recurso contra decisão do (a) pregoeiro (a) não terá efeito 
suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento." 
 
PREZADA PREGOEIRA, CONFORME DETERMINA O ART.109 DA LEI Nº 
8.666/93 O RECURSO ADMINISTRATIVO TEM EFEITO SUSPENSIVO, ATÉ 
MEMOS PELOS PROCEDIMENTOS APÓS ELE EXISTIR NO PROCESSO. 
NÃO CONSEGUIMOS ENTENDER O QUE A COMISSÃO QUER REALMENTE 
COM ESTE TEXTO!!!! 
 

DO PEDIDO 
 
Verifica-se que a recorrente requer "...achamos que esta Comissão deve estar qualificada para 
rever seu atos, por conta da CF/88 que diz que os atos administrativos podem ser revistos a 
qualquer tempo, desde que estejam em conflito com a lei... reanalise e reformule seu Edital e que 
esta IMPGNAÇÃO seja julgada procedente" 
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DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
Inicialmente, a Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de Referência 
elaborado pelo setor solicitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em 
conformidade com os ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa.  
 
Informamos que contrário ao que insurge a licitante disponibilizamos no Anexo XI do Edital, os 
itens e aspectos da planilha de composição de custos e que os dados informados pelo licitante em 
sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro 
pretendida. Sendo assim verifica-se que esta Comissão disponibilizou parâmetros para elaboração 
da mesma, evidenciando que o Edital dá condição de igualdade a todos os participantes haja vista 
que este documento é passível de elaboração dos licitantes que habitualmente prestam esse tipo 
de serviço. Ademais, por entendermos existir no mercado empresas plenamente capazes de 
atender ao ato convocatório, o qual não inviabiliza em nada a plena competitividade e a agilidade 
do Pregão. Vale salientar que a Administração no intuito de atender aos princípios norteadores da 
Admnistração Pública, disponibilizou no Portal de Compras do Município, sugestão de planilha de 
composição de custos.  
 
Ademais este ponto já fora questão de impugnação outrora e o mesmo foi respondido e 
disponibilizado no Portal de Compras do Município, no mesmo campo de disponibilização do Edital 
o que mostra falta de atenção por parte da licitante em acompanhar o referido Edital, seus 
documentos anexos e todas as informações pertinentes ao instrumento convocatório.  
 
Evidencia-se que, o fato de a Administração exigir a documentação constante no item 8.1.4, d, do 
Edital, não atenta contra os Princípios da Razoabilidade e da Igualdade conforme alegado pelo 
licitante, haja vista que é razoável fazer esta exigência para êxito do certame, visando com isso 
cercar a Administração de toda a segurança na contratação da licitante vencedora. A exigência ora 
questionada não se mostra desarrazoada ou excessiva, principalmente se ponderando que o 
objeto da licitação é a prestação de serviços de transporte de passageiros. Os danos relativos a 
uma eventual situação de fraude ou até mesmo a falta de exeqüibilidade para a realização dos 
roteiros, nos prazos e quantidades planejadas podem acarretar prejuízos irreversíveis para a 
Administração Pública Municipal. Portanto a utilização deste assenta-se sobre a legislação vigente.  

Em relação ao argumento de que a publicação e disponibilização do edital não cumpriram os 
prazos estabelecidos em lei, demonstra mais uma vez recorrência da falta de atenção por parte da 
licitante, já que a publicação ocorreu em 10/03/2017 e a abertura do certame marcada para o dia 
22/03/2017 fica demonstrado que, entre a data de publicação e realização do certame decorreram 
um prazo de 09 (nove) dias úteis ultrapassando o limite mínimo previsto em lei. 

No que diz respeito ao item 8.3 In Verbis: 
 
"A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnico sobre a 
prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como informações que não constem em sua 
proposta, entretanto necessárias ao julgamento objetivo, conforme condições deste edital". 
 
 
É notória a falta com que a referida licitante versa sobre seus questionamentos em relação ao 
Edital, o item questionado é nada mais que dizer a licitante que alguma informação de caráter 
exclusivamente técnico poderá ser inserido em sua proposta e como o mesmo faz a seguinte 
ressalva"...entretanto necessárias ao julgamento objetivo, conforme condições deste edital". 
Tornando-se claro que o julgamento das propostas a serem apresentadas e julgadas pela 
Comissão será Objetivo!  
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Como cristalino nas informações acima, é de estranheza a licitante dizer "que exigências 
exorbitantes e desnecessárias para a excelência na qualidade dos serviços, dando a entender um 
direcionamento do certame, ao passo que também pode se inferir a incapacidade técnica dos 
membros da referida comissão que elaborou o bizarro Edital" o que mostra total falta de 
profissionalismo por parte da mesma, pois o que se é tolerável/admissível dentro do direito a 
resposta/pedido de esclarecimento por parte da licitante é questionar o conteúdo do edital com o 
que versa a lei, e não se imbuir de presunções acerca da capacidade técnica desta Comissão bem 
como a julgo não palpável sobre um possível direcionamento, evidencia-se que a licitante 
desconhece a Lei que rege o processo licitatório, tendo inclusive demonstrado contornos de 
pessoalidade em sua redação.  
 
Por fim, salientamos que a referida licitante não possui pleno conhecimento do instrumento 
convocatório, pois se conhecimento tivesse do mesmo saberia que não existe prevalência de 
planilhas e sim a apresentação de uma proposta de preços com base no Anexo II do Edital que 
possui como uma das suas exigências à apresentação da composição de custos ..... (conforme 
letra C) do referido anexo. 
 
 
 
 Sobre a exigência do item 9.2.3, alínea “c.2) - CRA  
 

 
Em relação ao objeto da licitação deve ser enfatizado que o mesmo não afasta a possibilidade da 
exigência do CRA, uma vez que a “contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de transporte” é uma atividade que envolve a prestação do serviço através de mão-de-
obra e o mesmo está sujeito a fiscalização do Conselho Regional de Administração – CRA.   
 
Conforme asserva o Decreto de nº 61.934, de 22 de dezembro de 1967, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da profissão de Técnico de Administração e a constituição ao 
Conselho Federal de Técnicos de Administração, de acordo com a Lei nº 4.769, de 9 de Setembro 
de 1965 e dá outras providências. 
 

Art 3º A atividade profissional do Técnico de Administração, como profissão, 
liberal ou não, compreende: 

b) pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, 
coordenação e controle dos trabalhos nos campos de administração geral, 
como administração e seleção de pessoal, organização. (grifo nosso) 

 
Lei nº 4.769, de 9 de Setembro de 1965 

 

 Art. 2º A atividade profissional de Administrador será exercida, como 
profissão liberal ou não, mediante:  

 

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, 
coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, como 
administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, 
administração de material, administração financeira, administração 
mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como 
outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos. 
(grifo nosso) 
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Diante do exposto, as exigências contidas nas especificações do Edital não restringem o caráter 
competitivo do certame, ao revés, resguarda a Administração Pública, no trato da coisa pública, a 
permanente perseguição ao binômio qualidade e eficiência, objetivando não só a garantir a 
segurança jurídica do contrato, mas também a consideração de certos fatores que integram a 
finalidade das licitações, máxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto 
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboração de dispositivos, sempre em 
atenção à pedra de toque do ato administrativo –a lei – mas com dispositivos que busquem 
resguardar a Administração de aventureiros ou de licitantes de competência estrutural, 
administrativa e organizacional duvidosa. (grifo nosso).  

Vale ainda salientar que a Comissão de Licitação está atendendo ao Of. Circular nº 
001/CRA/BA/Fisc. expedido em 04 de janeiro de 2013 pelo senhor Roberto Ibrahim Uehbe 
Presidente/CRA/BA nº 4.324. 

 

No que tange a alegação da licitante quanto a exigência da alínea c.4) do mesmo dispositivo, 
surpreende esta Comissão o despreparo da referida licitante, uma vez que tal exigência em 
momento algum exime que um Administrador devidamente registrado no CRA e com os mesmos 
averbados no referido órgão esteja impossibilitado de atender á referida exigência, pelo contrário 
se a licitante tivesse lido o item 9.2.3 alíneas “b” e b.3) saberia que o edital permite que o sócio da 
referida empresa sendo ela administrador poderá comprovar sua capacidade técnica deste que o 
mesmo esteja presente no Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo.  
 

Referente às exigências 9.2.4, alíneas “a”, “a.1”, “a.2” e “a.3”,  Qualificação Econômico-
Financeiro 

 A Comissão esclarece que a licitante em momento algum exigiu que a empresa interessada em 
participar do certame apresentasse seu livro diário com 500 (quinhentas) páginas, 10.000 (dez mil) 
páginas, quiçá 25.000 (vinte e cinco mil) páginas!!!!!! Muito pelo contrário não faz parte dos 
princípios que norteiam esta Administração exigir que uma empresa interessada em participar do 
certame tenham despesas desarrazoadas sem a perspectiva de ser o arrematador do certame. A 
referida exigência tem por finalidade garantir que a empresa vencedora do certame tenha saúde 
financeira para cumprir o objeto do referido contrato garantindo que a Administração contrate 
possíveis aventureiros. 

 
A exigência tem como objetivo verificar os critérios estabelecidos no item 9.2.4 alínea “c”, logo 
quem tem conhecimento de caso, sabe que para aferir os respectivos itens não existe a 
necessidade de que a empresa interessada em participar do certame apresentasse seu livro diário 
com 500 (quinhentas) páginas. 

 

Por fim, acerca do último questionamento apresentado pela licitante com relação ao Item 20.6 que 
diz: O recurso contra decisão do (a) pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento" 
utilizando como argumento a lei 8.666/93 em seu art. 109, a Comissão elucida que a modalidade 
da licitação é PREGÃO e não as modalidades previstas no art. 22 incisos I a V da Lei 8666/93, 
desta forma o embasamento jurídico apresentado pela Comissão para tal previsão no instrumento 
convocatório tem amparo legal, no Decreto Lei nº 3.555/00, que regulamenta o Pregão Presencial, 
que no inciso XVII do art. 11 do anexo I, estabelece: 
 

 
“Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 
observará as seguintes regras: 
 
XVIII - o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo;”   
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Diante do exposto fica claro e evidente a falta de acompanhamento da referida licitante ao Portal 
de Compras do Município, principal meio de comunicação utilizado pelas Comissões para dar 
publicidade aos atos praticados e inerentes às licitações públicas bem como o pleno 
desconhecimento das Leis que regem o Edital.  
 
 
DA DECISÃO 

 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, na melhor doutrina e 
nos dispositivos das Leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, resolveu não conhecer da impugnação 
apresentada pela empresa: LOCADORA DE VEICULOS CABECEIRA LTDA para no mérito 
acatar como pedido de esclarecimento, mantendo o inteiro teor do Edital do PP 002/2017.  
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 21 de março de 2017. 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 
 
Ana Paula Souza Silva 

Presidente /Apoio 
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