
 

Rua Damião Gomes de Melo, Nº 39, Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP 42.702-790 
Telefone: (71) 3512-5900 - E-mail: comercial@ufcengenharia.com.br  

Ilmº. Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Camaçari – COMPEL.  
 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021 

 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados de 

engenharia consultiva para coordenação de projetos e supervisão técnica, ambiental e 

social das obras do programa de integração e desenvolvimento urbano, social e ambiental, 

no Município de Camaçari – Bahia. 

 

 

Consórcio UFC - MAIA MELO - TPF, composto por UFC Engenharia Ltda, Maia Melo e 

TPF Engenharia,  com sede na Rua Damião Gomes de Melo, 39, Quadra F, Lote 12, 13 e 

14, Centro, CEP 42.702-790 em Lauro de Freitas/BA, neste ato por seu representante 

legal Rodolpho de Albuquerque Soares de Veras, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 

nº 789.511.002 – SSP/BA., CPF/MF nº 808.608.345-49, vem, tempestivamente, 

apresentar suas razões de recorrente, em face do “Parecer Final Conclusivo” emitido pela 

Prefeitura Municipal de Camaçari na forma dos fundamentos anexos: 

 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Camaçari, 22 de setembro de 2021. 

 

 

 

RODOLPHO DE A. SOARES DE VERAS 
CPF nº: 808.608.345-49  
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Ilmº. Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Camaçari – COMPEL.  
 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021 

 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados de 

engenharia consultiva para coordenação de projetos e supervisão técnica, ambiental e 

social das obras do programa de integração e desenvolvimento urbano, social e ambiental, 

no Município de Camaçari – Bahia. 

 

Pelo recorrente 

 

Consórcio UFC ENGENHARIA-MAIA MELO-TPF ENGENHARIA 

 

RAZÕES DO RECORRENTE 

 

1. TEMPESTIVIDADE 

A publicação da interposição do recurso administrativo objeto dessas contrarrazões 

ocorreu na edição do D.O.E. de 15/09/2021 (quarta-feira), assim, o prazo para recurso 

encerra-se em 22/09/2021 (quarta-feira), considerando-se a exclusão dos dias 18/09/2021 

e 19/09/2021 - sábado e domingo respectivamente, de sorte que a interposição do recurso 

nessa data exibe-se tempestivo. 

 

2. MÉRITO 

2.1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CONSÓRCIO  

Examinando-se a decisão proferida no julgamento das propostas referentes a 

concorrência  em epígrafe e as exigências constantes do respectivo  processo licitatório 

como um todo, verifica-se que a Comissão Julgadora, “data venia”, cometeu grande 

equívoco ao declarar o Consórcio UFC/Maia Melo/TPF desclassificado, pois como restará 
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provado, foram cumpridos todas as exigências e todos os requisitos estabelecidos no 

Edital. 

Observe-se que os critérios de julgamento para a proposta técnica estão definidos nas 

folhas 32 a 40 do Projeto Básico e neles não fazem qualquer ressalva acerca da 

desclassificação das licitantes que não apresentem cadastro e/ou certificado de drones 

junto a ANAC/DECEA.  

Efetivamente, os itens exigidos para fins de qualificação técnica, estão elencados no item 

18 – Projeto Básico nº 5573/2021 abaixo transcritos, e nele não faz qualquer referência a 

apresentação dentro da proposta o cadastro/certificado junto ao órgão 

fiscalizador/controlador: 

18. PROPOSTA TÉCNICA  

18.1 Exigências técnicas  

18.1.1 Qualificação técnica Registro ou inscrição da licitante e do responsável 

técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede da licitante, que 

comprove atividade compatível com o objeto desta licitação, em plena validade e 

com indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação.  

A empresa licitante deverá apresentar, no mínimo, 01 (hum) atestado de 

realização de serviços de coordenação de projetos e supervisão técnica, 

ambiental e social de obras públicas, compatível com o objeto da licitação , 

acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico (CAT), emitida pelo CREA 

ou CAU, comprovando a realização dessa atividade.  

É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma 

instituição, fato este que inabilitará todas as envolvidas.  

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para 

entrega da proposta, pelo menos 01 (hum) engenheiro ou arquiteto, 

devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar como 

responsável técnico, numa das formas a seguir:  

a) Carteira de trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  

b) Contrato social, estatuto social ou ato constitutivo, no caso de sócio;  

c) Contrato de prestação de serviço, para contratados por tempo determinado, com 

data de assinatura anterior à data de abertura das propostas, devidamente 

registrado em cartório; ou  
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d) Termo de Compromisso assinado pelo(s) profissional(ais), com firma 

reconhecida das partes, comprometendo-se a compor o quadro técnico da 

empresa, no caso da licitante vir a ser a vencedora. Apresentação de Atestado de 

Capacidade Técnica: e) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo 

menos 01 (hum) 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 na entidade profissional competente, 

acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT.  

f) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes 

informações do emitente em papel timbrado: CNPJ, endereço, data de emissão, 

nome, telefone, número de registro profissional ou CPF, e cargo/função de quem 

assina o documento; bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período 

da contratação;  

g) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o responsável 

técnico, desde que venha indicado o nome de ambos no documento;  

h) Não serão aceitos atestados por empresas do mesmo grupo empresarial da 

licitante ou pela própria licitante e/ou emitidos por empresas, das quais participem 

sócios ou diretores da licitante;  

i) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de 

que dispõe de equipe técnica, instalações, máquinas, equipamentos em bom 

estado e softwares, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços. A 

relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, 

acompanhada de declaração autorizando a indicação de seus nomes, com data 

posterior à publicação do edital;  

j) Declaração, sob as penas cabíveis, que, independente da indicação dos 

profissionais apresentados, providenciará a contratação de profissionais em 

quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a 

legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido 

pela CONTRATANTE. (grifos nossos) 

 

Como visto, no Edital ou Termo de Referência não se identifica qualquer exigência que 

aponte a necessidade de comprovação de cadastro na ANAC/DECEA dentro da proposta 

técnica.  

Desta forma, a desclassificação do Consórcio Recorrente nos termos como posto na 

decisão, constitui inovação não permitida em lei, viola o Princípio da Vinculação, mediante 

o qual a Administração não pode  descumprir  as normas e condições do edital, devendo 
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se ater exclusivamente aos critérios estabelecidos no ato convocatório, sob pena do ato 

administrativo ser ilegal e consequentemente nulo,  conforme dispõem nos artigos 3º, 41 e 

45 da Lei 8.666/93, esse procedimento extrapola ao poder discricionário da Administração, 

estando ela obrigada a respeitar os limites impostos no Edital. 

É inverossímil exigir-se em uma contratação para prestação de serviço de consultoria de 

engenharia, como condição de habilitação a apresentação do cadastro em órgãos para 

operar Drone.  

Essa exigência, conforme consta do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial 

nº 94/2017 (RBAC-E nº 94/2017), somente é exigível para drones de visada visual e que 

operam acima de 400 pés (1.219,20 metros) acima do nível do solo, o aparelho deve ser 

cadastrado e o piloto deve possuir licença e ser habilitado para operar, portanto, essa 

condição é intrínseca à aquisição e operação do instrumento e do piloto que irá operar 

pois essa atividade é regulamentada e monitorada em razão do controle do espaço aéreo. 

Não se trata de uma certificação opcional, devendo ser cumprida por todos que se 

habilitem a prestar tais serviços, é como exemplo, licitação de aluguel de veículo com 

motorista e exigir-se que apresente o certificado do veículo e a habilitação do motorista, 

não se pede, exatamente porque é condição sine qua non para o uso do veículo que ele 

esteja devidamente licenciado e o motorista habilitado. 

Ainda assim, apenas para demonstrar que o consórcio está capacitado para operar tais 

equipamentos, seguem em anexo solicitação de voo onde consta o cadastro do drone a 

ser utilizado pelo consórcio recorrente e os dados do piloto operador junto ao SISANT. 

Dermais disso, a exigência é inócua, esse serviço poderia ser objeto de terceirização ou 

subcontratação, excetuando-se, contudo, se fosse a hipótese da medida servir como pano 

de fundo para restringir o número de concorrentes no certame, fato que não se acredita, 

por se tratar de clara irregularidade combatida pelos Tribunais de Contas. 

Ora, Senhores Julgadores, não deve-se perder de vista que o objeto desta licitação diz 

respeito à serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para coordenação de 

projetos e supervisão técnica, ambiental e social das obras do programa de integração e 

desenvolvimento urbano, social e ambiental, assim, o item que ensejou a desclassificação 

é meramente uma atividade complementar, totalmente desinfluente na avaliação da 
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capacidade técnica de uma empresa, que poder ser terceirizado, pois não integra o núcleo 

dos serviços objeto da licitação, que são infinitamente mais amplos que uma operação de 

drones, ao que se alia o fato – volte-se a reprisar -,  não existir qualquer exigência no 

Edital e no Termo de Referência da necessidade de apresentação desse item dentro da 

proposta técnica, de forma que a desclassificação do Consórcio por esse motivo é 

totalmente ilegal e despropositada. 

E não poderia existir entendimento diverso, a Lei 8.666/93 traz no seu bojo vedações a 

essas exigências irrelevantes para fins de qualificação técnica, senão vejamos: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - (omissis) 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 

e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

§ 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no 

caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 

quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 

nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (grifo 

nosso) 

Assim, não existe motivos suficientes para desclassificar o Consórcio Recorrente com 

base em decisões do próprio Tribunal de Contas da União, vazado nos seguintes termos: 

(...) o rigor formal não pode ser exagerado ou absoluto. Como adverte o já 

citado Hely Lopes Meirelles, o princípio do procedimento formal não significa 

que a Administração deva ser formalista a ponto de fazer exigências inúteis ou 

desnecessárias a licitação, como também que se deva anular o procedimento 

ou julgamento ou inabilitar licitantes, ou desclassificar propostas diante de 

simples omissão ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde 
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que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não causem 

prejuízos à Administração ou aos concorrentes (Processo TC-009.546/92-8, 

publicado no DOU de 29.12.92).   

 

De conformidade com essa decisão acima transcrita, vê-se que a nulidade de um ato ou 

desclassificação de uma oferta não poderia prevalecer se não houve nenhum dano ou 

desequilíbrio aos licitantes, como se colhe do  entendimento do Prof. Hely Lopes Meirelles, 

abaixo transcrito: 

 A desconformidade ensejadora da desclassificação da proposta deve ser 

substancial e lesiva à Administração ou aos outros Licitantes, pois um simples 

lapso de redação, ou falha inócua na interpretação do edital, não deve propiciar 

a rejeição sumária da oferta. Aplica-se aqui a regra universal do utile per inutile 

non vitiatur, que o direito francês resumiu no pas de nullité sans grief. Melhor 

será que se aprecie um proposta sofrível na apresentação, mas vantajosa 

no conteúdo do que desclassifica-la por um rigorismo formal e 

inconssetâneo com o caráter competitivo da licitação. (MEIRELLES, Hely 

Lopes. Ob. Cit., Licitação, p. 136).  

Outro não é o entendimento do TCU que condena tais  exigência em excesso de rigor, 

conforme colhe-se dos acórdãos abaixo: 

Acórdão 32/2003 - Primeira Câmara 

Acórdão 

“determinar ao Município de Macapá/AP que, nas licitações realizadas com 

recursos públicos federais, ao inserir nos editais exigência de comprovação de 

capacidade técnica, de que trata o art. 30 da Lei n. 8.666/1993, seja sob o 

aspecto técnico-profissional ou técnico-operacional, consigne no respectivo 

processo, expressa e publicamente, os motivos dessa exigência, e 

demonstre, tecnicamente, que os parâmetros fixados são necessários, 

suficientes e pertinentes ao objeto licitado, assegurando-se de que a 

exigência não implica restrição do caráter competitivo do certame;” (grifo 

nosso) 

Acórdão 2394/2007 – Plenário 

Acórdão 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de 

adoção de medida cautelar, formulada pela empresa MPD Engenharia Ltda., 

com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, acerca de possíveis 
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irregularidades praticadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 

ECT, na condução da Concorrência 001/2007, objetivando a construção do 

Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas de Cuiabá/MT. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 

do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

(...) 

9.2.1. não estabeleça percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos dos 

itens de maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos excepcionais, 

cujas justificativas deverão estar tecnicamente explicitadas no processo 

administrativo anterior ao lançamento do respectivo edital, ou no próprio edital e 

seus anexos, em observância ao inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal; 

inciso I do § 1º do art. 3º e inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93; e 

9.2.2. não inclua item sem relevância, sem valor significativo, ou ainda, 

que possam ser subcontratados entre aqueles que serão utilizados para a 

comprovação de execução anterior de quantitativos mínimos, de acordo 

com o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, inciso I do § 1º do art. 3º da 

Lei 8.666/93 e com analogia ao § 1º, inciso I, do art. 30 da referida lei, salvo se 

essa comprovação for indispensável, nos termos do inciso XXI do art. 37 da 

Constituição Federal, devendo estar tecnicamente justificada sua inclusão no 

processo administrativo anterior ao lançamento do respectivo edital, ou no 

próprio edital e seus anexos; (...) (grifo nosso) 

Na lei 8666/93, como acima já afirmado, existe vedação expressa a exigências desse tipo, 

que visam, somente, a restringir a participação no certame. Trata-se do § 1° do art. 3°. 

Art. 3° - § 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato; 

Assim, a referida exigência fere o princípio da legalidade, conforme conceitua o mestre 

Hely Lopes Meirelles. 

"Legalidade - A legalidade, como princípio de administração, significa que o 

administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei, e às exigências do bem-comum, e deles não se pode 

afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 
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A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento 

da lei. Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na 

Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o 

particular, significa "pode fazer assim"; para o administrador público significa 

"deve fazer assim". 

As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública, e seus preceitos 

não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de 

seus aplicadores e destinatários, uma vez que contém verdadeiros poderes-

deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos. Por outras palavras, a natureza 

da função pública e a finalidade do Estado impedem que seus agentes deixem 

de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei lhes impõe. Tais 

poderes, conferidos à administração Pública para serem utilizados em 

benefício da coletividade, não podem ser renunciados ou descumpridos pelo 

administrador, sem ofensa ao bem-comum, que é o supremo e único objetivo 

de toda ação administrativa." (in Direito Administrativo Brasileiro, 10ª ed. 1984 - 

Ed. Ver. Dos Tribunais, p. 60) 

Essa desconsideração ao que a lei estabelece pode acarretar, fatalmente, na anulação do 

certame, nos termos do dever da autoridade superior contido no art. 49 da Lei 8.666/93.  

Além disso, tal exigência afronta o texto da lei que veda exigência de caráter restritivo, por 

se tratar de exigência de parcela de irrelevante significado no contexto do contrato, 

passível de subcontratação, e que alijaria do processo firmas detentoras de vasta 

experiência e de corpo técnico extremamente qualificado, e possivelmente aptas a 

realização do objeto. 

Ora, seria demasiado exigir-se do particular que buscasse, nas entrelinhas das 

manifestações administrativas produzidas no processo licitatório, a qualificação a ser 

atendida pelos licitantes, em processo mais assemelhado à adivinhação que a intelecção. 

Em verdade, seria conduta manifestamente reprovável da Administração, que, a tanto, não 

pode esconder seu verdadeiro motivo. 

Para finalizar, destacamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇAO. HABILITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. 
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1. A interpretação das regras do edital de procedimento licitatório não 

deve ser restritiva. Desde que não possibilitem qualquer prejuízo à 

administração e aos interessados no certame, é de todo conveniente que 

compareça à disputa o maior número possível de interessados, para que 

a proposta mais vantajosa seja encontrada em um universo mais amplo. 

2. O ordenamento jurídico regulador da licitação não prestigia decisão 

assumida pela Comissão de Licitação que inabilita concorrente com base 

em circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato, fazendo exigência sem conteúdo de repercussão para a 

configuração de habilitação jurídica, da qualificação técnica, da 

capacidade econômico-financeira e da regularidade fiscal. Mandado de 

Segurança nº 5.779/DF. Rel. Min. José Delgado. Órgão julgador: 1ª Sessão, j. 

09/09/1998. DJ 26/10/1998). 

 
Diante do exposto, é evidente que o Consórcio Recorrente apresentou farta documentação 

comprovando sua capacidade de executar o serviço previsto no Objeto do Edital, 

obedecendo “in totum” às diretrizes, conceitos e concepções da legislação de licitações 

vigente.  

Aliás, merece ser ressaltado que, mais do que violar a lei de licitações, a desclassificação 

da Recorrente afrontaria o princípio da moralidade administrativa, inserto no art. 37, caput, 

da Constituição Federal. 

Sendo assim, exibe-se totalmente  indiscutível equívoco da Comissão de Licitação ao 

declarar a desclassificação do Consórcio Recorrente por não ter apresentado dentro da 

proposta técnica documento que o edital e seu termo de referência não exige. 

2.2 JULGAMENTO DE ATESTADO DA PROJETEC 

A Comissão Julgadora cometeu outro desacerto ao desconsiderar atestado apresentado 

pelo Consórcio Recorrente como cumprimento ao item “Revisão e/ou compatibilização 

e/ou adequação de projetos e gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de obras 

de saneamento e/ou infraestrutura urbana, utilizando-se tecnologia BIM”.  

Conforme comentário tecido pela Comissão, alega-se que “atestado em nome da Projetec 

não faz parte do consórcio”. Todavia percebe-se nítido equívoco da Comissão ao realizar 

estas argumentações.  
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Como provam os documentos de Alteração do Contrato Social que repousam às fls. 

115/120, na data de 11 de outubro de 2016 a denominação social da empresa Projetec - 

Projetos Técnicos Ltda foi alterada, passando a se denominar  TPF Engenharia Ltda, 

como verifica-se do item 4.1 do referido instrumento às fls. 118, de forma que não se trata 

de empresa distinta, até porque, o número do CNPJ continua o mesmo 12.285.441/0001-

66, de sorte que ocorreu apenas a mudança do nome social, permanecendo inalterado o 

seu quadro societário, o objeto social, o capital social, o endereço social, portanto, em 

verdade a TPF Engenharia é a antiga Projetec, de forma que os argumentos constantes 

da decisão da Comissão não procedem.  

Ainda que tivesse ocorrido fusão ou incorporação ainda assim o atestado seria válido na 

forma dos artigos 227 e 228 da Lei 6.404/76, pois em qualquer dessas hipóteses ocorreria 

a sucessão de direito e obrigações de modo que o acervo técnico da empresa estaria 

válido e podendo ser utilizado em qualquer licitação.  

Esse é o entendimento do TCU como se observa dos acórdãos 1233/2013 e 244/2012, 

que admite-se a transferência efetiva da qualificação técnica e operacional entre 

empresas, a utilização pelas empresas incorporadoras, para fins de habilitação em 

licitações públicas, de atestados de qualificação técnica de titularidade das incorporadas, 

atinentes ao acervo técnicos transferido. 

Portanto, o atestado apresentado pelo Consórcio Recorrente deve ser aceito pela 

Comissão visto que a alegação de inconformidade inexiste, a Projetec e TPF Engenharia 

são a mesma pessoa jurídica e o acervo técnico incluindo os atestados apresentados 

pertencem à TPF Engenharia que, por sua vez, compõe o Consórcio. 

Esse inclusive é o entendimento da COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

- COSEL- OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, que em caso semelhante ao tratado 

neste recurso, ocorrido na TOMADA DE PREÇOS N° 015/2012 julgando o recurso 

administrativo interposto pelo Instituto Ensinar De Desenvolvimento Social – IEDES, que 

pediu a desclassificação da HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA, 

porque essa empresa apresentou na sua proposta técnica atestado em nome da empresa 

EVOLUTI AMBIENTAL LTDA. Restando comprovado que tratava-se da mesma empresa, 

que havia apenas mudando o nome social, o recurso da IEDES foi julgado improcedente,  

o atestado foi aceito, de forma que é entendimento assente na comissão Setorial 
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Permanente de Licitação de Camaçari que o atestado em nome da antiga razão social da 

empresa é válido para todos os fins. Vide documento anexo. 

Ademais, a Comissão Julgadora ainda alega que os atestados apresentados “também não 

estão de acordo com a comprovação solicitada” de forma que, novamente, percebe-se 

análise errônea da Comissão. 

Conforme exigência editalícia, solicita-se comprovação de qualificação do consórcio 

através de experiência em “Revisão e/ou compatibilização e/ou adequação de projetos e 

gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de obras de saneamento e/ou 

infraestrutura urbana, utilizando-se tecnologia BIM”.  

Assim, o Consórcio apresentou atestados relativos à CAT 289708/2015 em nome da 

Projetec - que é a mesma TPF Engenharia) e a CAT 699040/2021 em nome da UFC 

Engenharia como forma de comprovar experiência técnica do Consórcio. 

No atestado referente à CAT 289708/2015 tem-se que o serviço prestado corresponde às 

macroatividades de “Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização da Elaboração e 

Atualização de Projetos e Supervisão das Obras e Serviços Previstos“, como demonstra 

fragmento a seguir. 

 

Figura 1 – Fragmento dos documentos entregues pelo Consórcio – Página 166 do 
Volume 2 (grifo nosso) 

Dentre os serviços elaborados foi realizada “ANÁLISE E COMPATIBILIZAÇÃO DOS 

PROJETOS EM BIM (Building Information Modeling)”, como indica fragmento selecionado 

abaixo. 
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Figura 2 – Fragmento dos documentos entregues pelo Consórcio – Página 168 do 
Volume 2 (grifo nosso) 

Ainda que o atestado e sua respectiva CAT apresentados em nome da Projetec – atual 

TPF Engenharia atendam com exatidão ao solicitado em Edital, o Consórcio, não 

obstante, apresentou posteriormente a CAT 699040/2021 em nome da UFC Engenharia e 

seu respectivo atestado demonstrando ampla experiência do Consórcio.  

Conforme CAT 699040/2021 e seu atestado, tem-se que o objeto do contrato corresponde 

a “Execução de serviços comuns de gerenciamento de obras, compreendendo o 

assessoramento, coordenação, especificações, estudos de viabilidade técnica, análises, 

orçamentos, fiscalização de obras e serviços, laudos, levantamentos, projetos, pareceres, 

vistorias e outros de mesmas naturezas, necessários à consecução dos serviços e obras 

demandadas pela Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, auxiliando 

o Departamento Central de Engenharia e Arquitetura”.  Dentre as atividades executadas 

foi realizada compatibilização de projetos através de automação de informações e 

Maquete eletrônica (perspectiva tridimensional) – BIM, conforme exigido em Edital.  
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Figura 3 – Fragmento dos documentos entregues pelo Consórcio – Página 179 do 
Volume 2 (grifo nosso) 

Logo, o documento apresentado pelo Consórcio atende às exigências editalícias de forma 

que não resta dúvida sobre seu integral atendimento ao determinado. 

O julgamento objetivo consiste no dever da comissão julgadora ao proceder as avaliações 

no julgamento dos documentos apresentados observar os critérios objetivos relativos às 

licitações do tipo técnica e preço definidos no ato convocatório, conforme preceitua o 

artigo 43, inciso V da Lei 8.666/93. Portanto, a documentação apresentada possui 

completa e exata correlação ao exigido em Edital de forma que não justifica a não 

aceitação por parte da Comissão Julgadora. 
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3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, restando comprovado que o Consórcio Recorrente apresentou farta 

documentação exigida no edital que comprova sua capacidade de executar o serviço 

previsto no Objeto do Edital, obedecendo “in totum” às diretrizes, conceitos e concepções 

da legislação de licitações vigente, pede e espera que essa comissão conheça do recurso 

dando provimento para o fim de reformando a decisão, declare a mesma classificada e 

que os atestados apresentados são válidos e comprovam as exigências técnicas exigidas.  

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Camaçari, 22 de setembro de 2021. 

 

 

 
 
RODOLPHO DE A. SOARES DE VERAS 
CPF nº: 808.608.345-49  
Representante do Consórcio 
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ANEXOS 

- CERTIDÃO DE CADASTRO DE AERONAVE 
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- SOLICITAÇÃO DE VOO 
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- TOMADA DE DECISÃO DA COSEL EM CASO SIMILAR 

Por fim, em caso semelhante ao tratado nesse recurso, ocorreu na TOMADA DE PREÇOS 

N° 015/2012 a COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COSEL-OBRAS 

do Município de Camaçari, julgou recurso administrativo interposto pelo INSTITUTO 

ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IEDES, pedindo a desclassificação da 

HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA, porque essa empresa 

apresentou na sua proposta técnica atestado em nome da empresa de EVOLUTI 

AMBIENTAL LTDA, restando comprovado que tratava-se da mesma empresa que havia 

mudando o nome o recurso foi julgado improcedente, conforme verifica-se do acórdão 

abaixo transcrito: 

JULGAMENTO DE RECURSO-TOMADA DE PREÇOS N° 015/2012 
14/11/2012 
 
JULGAMENTO DE RECURSO 
 
TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2012 
 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de projeto de trabalho técnico social na 
comunidade do Buris Satuba – programa de urbanização, regularização e integração de 
assentamentos precários. 
 
RECORRENTE: INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IEDES. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
No dia 24/10/2012, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – Cosel/Obras divulgou o 
resultado de julgamento da habilitação da licitação supracitada, ficando aberto o prazo recursal 
previsto no art. 109 da Lei 8.666/93. 
 
No dia 31/10/2012, às 10h14min, deu entrada na recepção da Coordenadoria de Materiais e 
Patrimônio - CMP, as razões do Recurso da Recorrente. Portanto, tempestivo. 
 
No dia 8/11/2012, às 13h55min, deu entrada na recepção da Coordenadoria de Materiais e 
Patrimônio - CMP, a impugnação ao Recurso, apresentada pela empresa HOLLUS 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Portanto, tempestiva. 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a recorrente INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES, 
contra a decisão da Comissão que habilitou a empresa HOLLUS SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS LTDA para o certame, alegando que a referida empresa deixou de cumprir 
as exigências contidas no instrumento convocatório, precisamente no item 9.1.4 que se refere 
à Qualificação Técnica, alínea “b.5”, declaração em desacordo com o que pede o edital, ”d” 
Apresentou Atestados de Capacidade Técnica em dissonância com as determinações contidas 
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no Edital; não cumpriu a exigência do item 9 do Termo de Referência; apresentou Balanço 
Patrimonial de duas empresas; atestados Técnicos emitidos para outras empresas; apresentou 
um atestado em favor de outra empresa com o mesmo CNPJ da RECORRIDA. 
 
DO PEDIDO 
 
A Recorrente requer que a Comissão declare a INABILITAÇÃO da empresa HOLLUS 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. 
 
DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
O Edital da Tomada de Preços n.º 015/2012 em seu subitem 9.1.4, alíneas “c”, “d” e “d.1” 
Qualificação Técnica estabelece que: 
 
9.1.4 Qualificação Técnica 
 
a) A licitante deverá possuir profissional com formação em Serviço Social ou Sociologia, com 
experiência comprovada na área de desenvolvimento comunitário. A comprovação deverá ser 
através de currículo, declarações de execução de serviços como responsável técnico no 
desenvolvimento de Projetos Sociais, e como executor de projetos Sociais em comunidade de 
baixa renda. 
 
b) A comprovação de que o(s) profissional (is) indicados para atendimento ao disposto nas 
alíneas “a” e “ c” pertencem ao quadro da empresa deverá ser feita através de um dos 
seguintes documentos: 
b.1) Carteira de Trabalho; 
b.2) Certidão de registro do CREA, ou outro equivalente; 
b.3) Contrato social, no caso de sócios; 
b.4) Contrato de prestação de serviços; 
b.5) Termo de compromisso assinado pelo profissional, no sentido de aceitação de 
responsabilidade técnica da obra ou serviço, no caso da empresa vir a ser a licitante 
vencedora, devidamente registrada no cartório em data anterior à data de abertura dos 
envelopes da licitação. 
 
c) A qualificação equipe técnica deverá ser feita com apresentação do Curriculum Vitae de 
cada um dos seus membros, acompanhado de declaração individual autorizando a empresa a 
incluí-lo na equipe, firmada com data posterior à publicação do edital, e comprovação de 
regularidade junto ao Conselho de Classe para os profissionais que assim a legislação exigir. 
 
d) Atestado(s) de capacidade técnica na área de comunicação social, execução/fiscalização de 
projetos /ações sociais fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em 
nome da empresa ou de seus responsáveis técnicos, acompanhados das respectivas 
Certidões de Acervo Técnico – CAT ou certidão da entidade de classe quando a legislação 
assim o exigir, suficientes para comprovar a aptidão do licitante. 
d.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser compatível(is) em características, quantidades e prazos 
com o objeto da presente licitação. 
 
f) Indicação de Responsável Técnico, conforme modelo constante no Anexo IV. 
 
g) Comprovação emitida pela Prefeitura Municipal de Camaçari, da realização da visita técnica 
e reunião prévia à data da apresentação da Proposta 
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A Recorrente, em sua peça recursal, menciona o subitem 9.1.4, alínea “b.5” – Qualificação 
Técnica, alegando que o documento apresentado pela Recorrida não atendeu à exigência 
editalícia, citando a página 40, por não perceber a diferença entre registrado no cartório e 
assinatura com firma reconhecida. 
 
Na verdade, o item 9.1.4, alínea “b”, apresenta cinco possibilidades de comprovação do 
vínculo do profissional junto à organização, dentre as quais existe o item b.5, que trata do 
termo de compromisso registrado em cartório. Ocorre que, no caso da empresa HOLLUS, a 
demonstração do vínculo foi atendida pela apresentação de contrato de prestação de serviços, 
constante das páginas 38 e 39 da sua documentação. Percebe-se, portanto, que a exigência 
editalícia foi regularmente cumprida pela apresentação de documento diverso do invocado 
pela Recorrente. Em síntese, a Recorrida não se valeu da utilização de termo de compromisso 
registrado em cartório, mas sim de contrato de prestação de serviços, que não exige qualquer 
tipo de registro, nos termos do item 9.1.4, alínea b.4. 
 
Aponta a Recorrente que o único atestado emitido em nome da Recorrida, emitido pelo DNIT, 
apresenta serviços diversos do objeto da licitação, o que o tornaria inapto para viabilizar a 
habilitação da Recorrida. 
 
Nesse particular, a Comissão ressalta que o item 9.1.4, alínea “d”, é bastante claro no sentido 
de que os atestados podem ser emitidos em nome da empresa ou dos seus responsáveis 
técnicos. Basta uma leitura do processo para se verificar que além do atestado do DNIT, que 
apresenta clara compatibilidade com os serviços atinentes à área de comunicação social, a 
empresa HOLLUS apresentou também um atestado emitido pela SANEAGO em nome da sua 
responsável técnica (Maria Aparecida Barros de Aguiar) e outro atestado emitido pela 
Prefeitura de Sanclerlândia, em nome de Evoluti Ambiental Ltda., antiga razão social da 
HOLLUS, demonstrada pela própria numeração do CNPJ. Para efeito da análise da 
habilitação, registre-se que não foi levado em consideração o atestado constantes das páginas 
57 a 64 da documentação da recorrida. 
 
A Recorrente, em suas razões de recurso, alega ainda que a Recorrida indicou como 
responsável técnica a assistente social Maria Aparecida Barros de Aguiar, e no entanto não 
cumpriu a norma constante no item 9 do Termo de Referência, apresentando apenas um 
atestado e ferindo de morte o item acima mencionado. 
 
Quanto a esse questionamento, a Comissão esclarece que as condições de habilitação estão 
expressamente previstas no Capítulo 9 (ENVELOPE B – HABILITAÇÃO) do edital. Logo, a 
informação mencionada no termo de referência, mais precisamente no seu item 9, não foi 
validada na sua inteireza pela Comissão de Licitação. 
 
Vale lembrar que a Lei n.º 8.666/93,em seu art. 30, reza que: 
 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
[...] 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente ecompatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto 
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 
[...] 
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§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso das 
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a: 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 
VEDADAS AS EXIGÊNCIAS DE QUANTIDADES MÍNIMAS ou prazos máximos; (grifo nosso) 
 
Portanto, as exigências da qualificação técnica para efeito habilitação da Tomada de Preços 
015/2012, limita-se ao subitem 9.1.4, alíneas “d” e “d.1” do edital e não ao Termo de 
Referência, conforme argumentação da Recorrente. Até mesmo porque, o item 9 do Termo de 
Referência apresenta regra que afronta o comando legal acima transcrito, razões pela qual 
não deverá ser levado em consideração para efeito de habilitação. 
 
Insurge-se também a Recorrente quanto à apresentação de atestado técnico emitido pela 
Prefeitura Municipal de Sancerlância-GO (pag. 52 a 54 dos documentos da Recorrida), em 
favor da empresa Evoluti Ambiental Ltda. 
 
Ressaltamos que a empresa HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA, em 
sede de impugnação ao recurso, anexou a 5ª alteração contratual após a primeira 
consolidação, Cláusula Segunda, Art. 1, que comprova a mudança da denominação social de 
EVOLUTI AMBIENTAL LTDA para HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
LTDA, datada de 04/05/2010. Vê-se, portanto, que se trata da mesma organização, que 
simplesmente alterou a sua denominação social. 
 
A Recorrente argumenta que a empresa Recorrida apresentou Balanço Patrimonial de 
empresas diferentes, ou seja, um balanço da HOLLUS SERV. TECNICOS – SCP SANAFER 
HOLLUS e outro da HOLLUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. 
 
Após as alegações da Recorrente, a Comissão observou que o Balanço Patrimonial 
apresentado pela empresa HOLLUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. 
contém páginas a mais (69 e 71 da sua documentação). Contudo não altera o conteúdo do 
que deveria ser apresentado, uma vez que as páginas emitidas em nome da empresa 
HOLLUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA atendem às exigências de 
comprovação de qualificação econômico-financeira. Registre-se, por oportuno, que a 
numeração das páginas que não foram levadas em consideração expressa que se tratam de 
elementos contidos no próprio Livro Diário, a partir do qual se extrai o Balanço Patrimonial e as 
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE). 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, salientando que toda decisão tomada ao longo do processo licitatório em tela 
teve como base os preceitos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Municipal n.º 
803/2007, bem como os princípios legais, e constitucionais garantidores de sua lisura, a 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL-OBRAS, à unanimidade de seus 
membros, resolve: 
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1 - Julgar Improcedente o presente recurso, mantendo a HABILITAÇÃO da empresa HOLLUS 
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA no certame por atender os requisitos do 
instrumento convocatório. 
 
2 - Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação da Sra. 
Secretária Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 
 
É o parecer, SMJ. 
À consideração superior 
Camaçari, 14 de novembro de 2012 
 
 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL-OBRAS 
Decreto n.º 5.242/2012 
 
MARIA IVONETE GOMES SILVA 
PRESIDENTE (EM EXERCÍCIO) 
 
MARCELO CRISTINO DOS SANTOS CHRISTIAN MORAES PINHEIRO 
MEMBRO MEMBRO 
 
Camaçari, 14 de novembro de 2012 
 
 
Senhora Secretária, 
 
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 
Parecer da Tomada de Preços No 015/2012, referente ao recurso interposto pela licitante 
IEDES - INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, contra a decisão da 
Comissão que habilitou a empresa HOLLUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 
LTDA.. 
 
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, 
 
MARIA IVONETE GOMES SILVA 
Presidente da Comissão (em exercício) 
 
Ilmo. Sr. 
EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
Secretária da Administração 
NESTA DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO 
INTERPOSTO PELA LICITANTE IEDES - INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL. 
 
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 
 



 

Rua Damião Gomes de Melo, Nº 39, Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP 42.702-790 
Telefone: (71) 3512-5900 - E-mail: comercial@ufcengenharia.com.br  

CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela Comissão na Ata de Julgamento de 
Proposta de Preços, referente à Tomada de Preços nº. 015/2012. 
 
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso Hierárquico interposto pela licitante 
IEDES - INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 
 
CONSIDERANDO as alegações constantes da Impugnação apresentada pela licitante 
HOLLUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.. 
 
RESOLVE 
 
Julgar IMPROCEDENTE o recurso supra mencionado, mantendo habilitada a empresa 
HOLLUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. no certame. 
 
Camaçari, 14 de novembro de 2012 
 
EDNALVA SANTANA DE SOUZA 
Secretária de Administração 
 
 
 


