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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 – Reedição - COMPEL -. 

OBJETO:Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria especializada na 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS relativos ao PROGRAMA DE 

URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA BACIA DO RIO CAMAÇARI, (conforme Projeto Básico, 

Planilhas e demais anexas ao processo). 

DATA DE ABERTURA: 25/06/2019 

RECORRENTE:UFC ENGENHARIA LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de habilitação da licitante HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. 

foi publicada no Diário Oficial do Estado em 05/11/2019. A recorrente UFC ENGENHARIA 

LTDA. apresentou seu recurso em 12/11/2019.  

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

fase habilitação é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Outrossim, na data de 14/11/2019 foram protocolizadascontrarrazões de recurso pela empresa 

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.Também tempestivas tendo em vista 

que a comunicação do recurso aos demais licitantes se deu em 13/11/2019 mediante publicação 

no D.O.E., em consequência do que se deflagrou prazo de 5 dias para impugnação do recurso, 

na forma do art. 109, §3º da Lei 8.666/93. 

RESUMO DOS FATOS 

A decisão quanto aos documentos na fase de habilitação foi proferida em favor da licitante com 

o melhor preço, HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S/A, habilitando-a para o 

certame. Irresignada a Recorrente interpõe Recurso Administrativo com o intuito de ver 

reformada tal decisão, o qual se passa a analisar adiante. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...)requerendo que seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja reformada a 

decisão para declarar a Hydros inabilitada, proclamando a UFC ENGENHARIA LTDA. 

vencedora, por ser de inteira justiça”. 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“(...)pede e espera, a Recorrida, seja o recurso impugnado, rejeitado, mantendo-se intocada a 

decisão da Comissão, por seus próprios fundamentos, e por ser de inteira justiça”. 

DO JULGAMENTO  

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

para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: alega que o Edital exige, no subitem 9.3.a que o participante 

apresente registro ou inscrição da licitante e do responsável técnico, mas que a Recorrida não 

fez acompanhar no envelope da sua habilitação o registro ou inscrição do seu responsável 

técnico. Aduz que ainda que se alegue que a certificação juntada inerente á empresa aponte a 

regularidade quanto a anuidade, isso não tem o condão de suprir a obrigação de apresentar o 

registro do responsável técnico, posto que reflete apenas a quitação da anuidade, mas não o 

efetivo registro desse responsável. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL:alega que a Lei 5.194/1966 estabelece em seu art. 55 que 

o profissional de engenharia somente pode exercer sua profissão inscrito no Conselho 

Regional. Aduz que o art. 63 obriga tais profissionais ao pagamento de anuidade ao conselho 

ao qual esteja vinculado. Afirma que apresentou Certidão de Regularidade dos Responsáveis 

Técnicos e ali consta a declaração de que tais profissionais ali registrados não se encontram 

em débito com as anuidades do Conselho. Aduz que além da certidão de quitação, às fls. 30 do 

caderno de habilitação consta certidão do CREA indicando os profissionais apontados pela 

Recorrida como responsáveis técnicos da empresa junto ao conselho.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão não assiste à Recorrente. A questão não demanda 

profunda reflexão. É elementar o conhecimento, dentro da teoria da argumentação, do princípio 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

da não contradição ou princípio da identidade, segundo o qual algo não pode ser e não ser ao 

mesmo tempo. Bem como é elementar o silogismo para correta apreensão da realidade, sob 

pena de se ignorar boa parte dosfenômenos jurídicos existentes. 

Assim é que para apreensão correta da realidade posta, vamos compreender a premissa maior à 

disposição: conforme trazido pela Recorrida, o art. 55 da Lei 5.194/1966, que regula a profissão 

de Engenheiro, determina que profissionais de engenharia sejam inscritos em Conselhos 

Regionais como condição para exercício de sua profissão. Logo, todos os engenheiros, para 

exercerem sua profissão, devem estar inscritos no respectivo Conselho Regional. 

Na premissa média temos que uma vez sendo profissional registrado, o engenheiro está 

obrigado a pagar anuidade ao Conselho, tal como determina o art. 63 da Lei 5.194/1966 (não 

devendo pagá-la caso não seja registrado, mas também não podendo exercer sua profissão). 

Na premissa menor, temos que os responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se 

encontram em débito com as anuidades do CREA/BA, conforme certifica o primeiro parágrafo 

da Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica Provisória, apresentada pela Recorrida: 

 

Obedecendo-se à persecução lógica do silogismo tem-se que(premissa maior) se para exercer a 

profissão, o engenheiro deve estar registrado; (premissa média) se ao estar registrado, o 

engenheiro deve pagar anuidade; (premissa menor) se há informação de inexistência de débito 

por parte do engenheiro apontado como responsável técnico na certidão; (conclusão) todo 

engenheiro vinculado a pessoa jurídica detentora de Certidão de Registro e Quitação, 

necessariamente é registrado no Conselho respectivo, pois engenheiros não registrados não 

devem. 
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Donde restou suficientemente provado que os engenheiros indicados são efetivamente 

registrados no CREA/BA e encontram-se em situação profissional regular.  

Desta forma, a comprovação de registro dos responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional 

foi explicitamente comprovada através de documento hábil para este fim, razão pela qual não 

procede o argumento 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 conhecer do recurso interposto pela UFC 

ENGENHARIA LTDA., para no mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da TOMADA 

DE PREÇOS Nº 006/2019 – Reedição - COMPEL -. 

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, 21 de novembro de 2019. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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Camaçari/BA, 21 de novembro de 2019. 

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 doTOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 – Reedição - COMPEL -., 

interposto pela licitante UFC ENGENHARIA LTDA., contra a decisão da Comissão de 

Licitação.  

 No referido instrumento, constam as razões Comissão de Licitação, quanto à opinião de 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da TOMADA 

DE PREÇOS Nº 006/2019 – Reedição - COMPEL -. 

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

 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente em exercício  

 

 

 

  



 

 6 

ESTADO DA BAHIA
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Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 – Reedição - COMPEL -. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTEUFC ENGENHARIA LTDA. 

 

 A SECRETARIA 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 licitanteUFC 

ENGENHARIA LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

 NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da TOMADA 

DE PREÇOS Nº 006/2019 – Reedição - COMPEL -. 

Camaçari/BA, 21 de novembro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


