
 
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 017/2019 (Reedição) – LICITAÇÃO INTERNACIONAL 

 
OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura e engenharia para prestação de serviços de consultoria 
especializada na elaboração de estudos, projetos básicos, projetos executivos e prestação de serviços técnicos 
especializados correlatos, nas áreas de infraestrutura, intervenções urbanísticas e edificações institucionais, no 
município de Camaçari, BA. 
 

DATA DE ABERTURA: 29/10/2019 
 

RECORRENTE: CONSÓRCIO PROJETISTA CAMAÇARI – ER. 
 
 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 
 

A decisão de habilitação da empresa Recorrida foi publicada no Portal de Compras em 05/12/2019. A recorrente 
apresentou seu recurso em 09/12/2019.  
 
Na forma do art. 109, I da Lei 8.666/93 o prazo para apresentação de recurso contra decisão da fase de habilitação 
é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 
 
Outrossim, na data de 17/12/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela licitante CONSÓRCIO 
CAMAÇARI ARQUITETURA E ENGENHARIA (SPE). Também tempestivas tendo em vista que a comunicação do 
recurso aos demais licitantes se deu em 10/12/2019, 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 Recorrente foi habilitada no certame assim como a Recorrida CONSÓRCIO CAMAÇARI ARQUITETURA E 
ENGENHARIA (SPE). Inconformada com a habilitação da Recorrida, a Recorrente interpõe o Recurso 
Administrativo analisado adiante. 
 
 

DO PEDIDO RECURSAL 
 
“(...)vimos respeitosamente solicitar a INABILITAÇÃO DA CONSÓRCIO CAMAÇARI ARQUITETURA E 
ENGENHARIA”. 
 
 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 
 

“(...)pede e espera a recorrida que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Consórcio Projetista Camaçari 
– E.R. mantendo a habilitação do Consórcio Recorrido, pois a UFC Engenharia possui índice de endividamento 
abaixo do limite imposto pelo Edital, como consta na fl. 386 do Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação”.  
 
 

DO JULGAMENTO  
 

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais e contra recursais, de forma numerada para fins didáticos: 
 



 
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que a empresa UFC ENGENHARIA LTDA., a qual faz parte do CONSÓRCIO 
CAMAÇARI ARQUITETURA E ENGENHARIA não atendeu ao item 7.4 da qualificação econômico-financeira, alínea 
b.3 e alínea c. Afirma que a Recorrida UFC ENGENHARIA apresentou uma declaração com informações 
incompatíveis com o balanço patrimonial apresentado, pois ao se calcular o índice de endividamento com base 
nestas informações obtém-se como resultado 0,80, mesmo valor que consta na sua Certidão de Registro Cadastral 
– CRC, apresentada nas páginas 2 a 4 da documentação de habilitação da Recorrente, ou seja, o índice de 
endividamento da UFC é maior do que o máximo de 0,50 exigido no edital, motivo pelo qual deverá ser 
INABILITADO o CONSÓRCIO CAMAÇARI ARQUITETURA E ENGENHARIA.  
 
 
CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que a UFC Engenharia teria desatendido ao item 7.4., apenas se não 
tivesse aderido ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS estabelecido na Lei 12.996/2014, parcelando a longo 
prazo todos os débitos tributários no âmbito da Receita Federal do Brasil, como provam os documentos juntados às 
fls. 393/401 da documentação de habilitação. Afirma que o art. 14 da Lei 9.964/2000 – vide fls. 387/392 dos 
documentos de habilitação – ao tratar dos débitos decorrentes do REFIS e outros financiamentos realizados por 
instituições oficiais, estabelece que os mesmos deverão ser excluídos do cálculo dos índices econômicos, para fins 
de participação em licitações. Aduz ainda que o art. 1º da Lei 11.941/2009 concedeu novas possibilidades de 
parcelamento de saldos remanescentes do REFIS anterior e que ambas as leis mencionadas têm o mesmo intuito, 
no sentido de revitalizar a economia, permitindo o financiamento de dívidas com a União, sem que estes passivos 
comprometam a possibilidade de as empresas participarem de processos licitatórios. Conclui afirmando que estas 
leis estabelecem normas gerais de licitações, complementares à Lei Federal 8.666/93. 
 
DECISÃO FUNDAMENTADA: Efetivamente o Recorrido apresentou em seus documentos de habilitação a Lei 
9.964/2000 com grifos no seu art. 14, onde se verifica a seguinte hipótese:  
 

Art. 14. As obrigações decorrentes dos débitos incluídos no Refis ou nos parcelamentos 
referidos nos arts. 12 e 13 não serão consideradas para fins de determinação de índices 
econômicos vinculados a licitações promovidas pela administração pública direta ou 
indireta, bem assim a operações de financiamentos realizadas por instituições 
financeiras oficiais federais. 
 

As demais legislações sobre parcelamento de tributos federais apenas “reativaram” as condições gerais previstas na 
citada lei, permanecendo em vigor sua previsão legal, salvo melhor juízo. 
 
Também às fls. 393 e seguintes a Recorrida faz prova de sua adesão ao parcelamento especial mencionado, 
comprovando sua subsunção à mencionada regra do art. 14 e comprovando ainda às fls. 396 e 398/400 que o 
montante apontado pela Recorrente em seu Recurso foi efetivamente objeto do parcelamento.  
 
Desta forma, considerando a determinação do art. 3º da Lei 8.666/93 segundo o qual o certame deve tanto quanto 
possível ter mantido o seu caráter competitivo, esta COMPEL entende que deve a Recorrida ser mantida na 
concorrência, haja vista que fez prova da sua condição especial conferida pelo art. 14 da Lei Federal 9.964/2000. 

 
 
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 pelo CONSÓRCIO PROJETISTA CAMAÇARI – ER., 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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 017/2019 (Reedição) 
– LICITAÇÃO INTERNACIONAL 
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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, 23 de dezembro de 2019. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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