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ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA. 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 032/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01253.11.07.611.2019 

 

  

 O CONSÓRCIO CONCREMAT | JHE| GERIBELLO | ENGENPLAN formado pelas 

empresas CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.146.648/0001-20, JHE Consultores 

Associados LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°00.810.083/0001-84, GERIBELLO Engenharia 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 51.197.200/0001-17, ENGENPLAN Engenharia e Consultoria 

Ltda , inscrita no CNPJ sob o n° 03.014.530/0001-87, por seu representante legal, vem, com 

fulcro no disposto no parágrafo 3º do artigo 109 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, 

apresentar suas 

 

CONTRARRAZÕES 

 

em face do Recurso Administrativo interposto pela empresa UFC ENGENHARIA LTDA, 

requerendo, desde já, seja negado provimento ao mesmo, com base nas seguintes razões. 

 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Antes do enfrentamento do mérito da questão, cumpre registrar a tempestividade das 

presentes contrarrazões, eis que apresentadas dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da comunicação do recurso interposto, ocorrida no dia 22.04.2020, como determina o 

art. 109, § 3º, da Lei nº 8.666/93.  

 

 

II – UM BREVE HISTÓRICO DOS FATOS 

 

A Prefeitura Municipal de Camaçari, representada neste ato pela Comissão Permanente 

de Licitação - COMPEL, designada pelo Decreto Municipal Nº 7166/2019 publicado, promoveu 

a Concorrência nº 032/ 2019, do tipo Técnica e Preço, tendo como objeto a “Contratação de 
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empresa especializada em serviços técnicos na área de engenharia para execução de relatórios 

de vistorias, relatórios socioeconômicos, levantamento de serviços e elaboração de orçamentos 

de reforma para intervenções de melhorias em unidades habitacionais precárias no município de 

Camaçari, BA.” 

Após o exame das propostas técnicas, a Comissão de Licitação atribuiu às licitantes as 

seguintes notas, conforme o Quadro de Notas abaixo reproduzido do Relatório de Julgamento:  

  

 

 

Inconformada com o Parecer Técnico da d. Comissão de Licitação, a empresa UFC 

ENGENHARIA LTDA interpôs o recurso ora resistido, pleiteando a reforma do julgado, a fim de 

que (I) seja sua nota majorada e, por outro lado, (II) seja reduzida a pontuação do Consórcio 

CONCREMAT | JHE| GERIBELLO | ENGENPLAN. 

A Recorrente, no entanto, interpreta equivocadamente as condições estabelecidas no 

Edital, visando exclusivamente satisfazer seus interesses, tentando, sem qualquer fundamento, 

induzir essa D. Comissão de Licitação a alterar o julgamento da Proposta Técnica, razão pela 

qual deverá ser negado provimento aos referidos recursos, conforme se demonstrará adiante. 

 

 

III – DO DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES DA UFC ENGENHARIA LTDA 

 

 Inicialmente, é importante elencar quais foram as infundadas alegações levantadas pela 

recorrente, visando confundir essa Douta Comissão de Licitação e induzi-la a alterar o julgamento 

da sua Proposta Técnica: 
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Feito esse registro, é necessário lembrar o que prevê o edital sobre os requisitos para o 

desenvolvimento da Metodologia e Organização: 

 

  

Como já defendido no recurso interposto pelo Consorcio CONCREMAT | JHE| 

GERIBELLO | ENGENPLAN, este atendeu a todos os requisitos para o desenvolvimento da 

Metodologia e Organização, conforme acima, apresentando as atividades, seus produtos, 

fluxograma, rotinas de execução e suas etapas, toda a estrutura organizacional e o 

relacionamento com o cliente. 

Como pode a recorrente falar que o Consorcio recorrido não atendeu as peculiaridades 

próprias do serviço? Na página 278, foi apresentada tabela com o resumo das atividades e, nas 

páginas seguintes, foram descritas detalhadamente essas atividades, onde esses pacotes de 

trabalho detalharam as peculiaridades do serviço. 
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 Quanto ao suposto desatendimento do item “Controle de Qualidade”, não há como 

prosperar esse argumento, já que a satisfação da exigência editalícia em questão encontra-se 

demonstrada nas páginas 284 a 289, onde são claramente descritas as rotinas de execução e 

controle de dados no item “6.3.3. Rotinas de Execução e Controle dos dados”.  
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É claro o desespero da licitante UFC Engenharia ao tentar, sem qualquer justificativa, 

alijar o consórcio recorrido da disputa. Isso porque, pelo que se observa das razões recursais do 

recorrente, este sequer se deu ao trabalho de analisar cuidadosamente a documentação do 

consórcio recorrido, afirmando genericamente que os requisitos do edital não foram cumpridos, 

sem oferecer o mínimo de motivação. Ao que se percebe, pretende a recorrente apontar uma 

série de supostos descumprimentos, na esperança de que algum deles seja acolhido, mesmo 

sem qualquer razão para tanto, com o objetivo de suprimir os demais concorrentes da disputa. 

 

 

IV. DA SUPERVENIÊNCIA DE FATO DE NOVA NOTÍCIA – NECESSIDADE DE 

DESCLASSIFICAÇÃO DA UFC ENGENHARIA EM RAZÃO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO 

TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO  

 

 Sabe-se que a Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) define, em seu art. 87, sanções 

administrativas a serem aplicadas em razão da inexecução total ou parcial dos contratos 

públicos, quais sejam: advertência, multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 

Dentre essas 04 (quatro) modalidades, destacam-se a suspensão temporária e a declaração de 

inidoneidade, como as sanções capazes de cercear direitos das sociedades empresárias 

relativos à participação em licitações e impedimentos em contratar com o Poder Público. In 

verbis: 

 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
 
I - advertência; 
 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
 
III - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos;  
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. (grifo nosso) 

 

 Note-se, contudo, que a Lei de Licitações diferencia o sujeito ativo da 

licitação/contratação nos incisos III e IV do dispositivo supra, estabelecendo ‘Administração’, no 

caso de suspensão temporária, e ‘Administração Pública’ no caso de declaração de 
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inidoneidade. Tal circunstância fora alvo de discussões que versavam sobre o alcance dos 

efeitos dessas sanções, residindo a controvérsia sobre  os seguintes entendimentos: (i) a 

hipótese de a empresa sancionada na modalidade suspensão temporária ficar suspensa de licitar 

e impedida de contratar apenas em face da entidade/órgão sancionador; (ii) a hipótese de tal 

suspensão e impedimento se estenderem ao ente federativo ao qual é vinculada a 

entidade/órgão sancionador e; (iii) a hipótese de tal suspensão e impedimento se estenderem à 

Administração Pública em geral. 

 

 A despeito da própria Lei de Licitações diferenciar os termos ‘Administração’ e 

‘Administração Pública’, é entendimento pacífico da doutrina e dos Tribunais brasileiros, 

alicerçados pelo STJ, a irrelevância dessa distinção, eis que o Poder Público é uno. Com efeito, 

a conduta ilícita de uma sociedade empresária não deixa de sê-la em razão do ente público 

licitante/contratante e tampouco da unidade federativa a qual pertence. Os desvios de conduta 

são inerentes à sociedade empresária e não ao sujeito ativo (entidade/órgão sancionador) ou à 

jurisdição da contratação. Sobre o tema, destaque-se a reflexão do D. jurista Marçal Justen 

Filho1: 

 

O que se pode inferir, da sistemática legal, é que a declaração de 
inidoneidade é mais grave do que a suspensão temporária do direito de 
licitar – logo, pressupõe-se que aquela é reservada para infrações 
dotadas de maior reprovabilidade do que esta. Seria possível estabelecer 
uma distinção de amplitude entre as duas figuras. Aquela do inc. III 
produziria efeitos no âmbito da entidade administrativa que a aplicasse; 
aquela do inc. IV abarcaria todos os órgãos da Administração Pública. 
Essa interpretação deriva da redação legislativa, pois o inc. III utiliza 
apenas o vocábulo Administração, enquanto o inc. IV contém 
Administração Pública. No entanto, essa interpretação não apresenta 
maior consistência, ao menos enquanto não houver regramento mais 
detalhado. Aliás, não haveria sentido em circunscrever os efeitos da 
suspensão de participação de licitação a apenas um órgão específico. Se 
um determinado sujeito apresenta desvios de conduta que o 
inabilitam para contratar com a Administração Pública, os efeitos 
dessa ilicitude se estendem a qualquer órgão. Nenhum órgão da 
Administração Pública pode contratar com aquele que teve seu 
direito de licitar suspenso. (grifo nosso) 

 

 O Professor José dos Santos Carvalho Filho2 segue o mesmo entendimento, de forma 

ainda mais enfática: 

 

 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo. Dialética. 

2008. 12ª edição. p. 821-822 
2 DOS SANTOS CARVALHO FILHO, José. Manual de Direito Administrativo, 18.ª edição, Lumen Juris, 2007, p. 

199. 
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Na verdade, não conseguimos convencer-nos, data venia, de qualquer 
dos pensamentos que concluem no sentido restritivo dos efeitos 
punitivos. Parecenos que o efeito deva ser sempre extensivo. Em 
primeiro lugar, não conseguimos ver diferença de conceituação naqueles 
incisos do art. 6.º [incisos XI e XII], já que o que podemos constatar é 
apenas uma péssima e atécnica definição de Administração Pública; com 
efeito, nenhuma diferença existe entre Administração e Administração 
Pública. Além disso, se um contratado é punido por um ente federativo 
com a aplicação de uma daquelas sanções, a razão só pode ter sido a 
inexecução total ou parcial do contrato, isto é, inadimplemento contratual, 
como está afirmado na lei (art. 87). Desse modo, não nos parece fácil 
entender por que tal infração também não acarretaria riscos para as 
demais entidades federativas no caso de alguma delas vir a 
contratar com a empresa punida. Quer dizer: a empresa é punida, 
por exemplo, com a suspensão do direito de licitar perante uma 
entidade federativa, mas poderia licitar normalmente perante outra 
e, como é óbvio, sujeita-la aos riscos de novo inadimplemento. Para 
nós não há lógica em tal solução, porque a Administração Pública é 
uma só, é una, é um todo, mesmo que, em razão de sua autonomia, 
cada pessoa federativa tenha sua própria estrutura. (grifo nosso) 

 

 Ambas as referências supramencionadas consubstanciam o entendimento da Advocacia 

Geral da União, expressado por meio do Parecer nº 087/2011/DECOR/CGU/AGU, pelo qual a 

entidade é categórica: 

 
15. Destarte, percebe-se que a tese que considera a produção de amplos 
efeitos subjetivos pelo inciso III do art. 87 da Lei n.º 8.666/93 conta com 
valioso respaldo jurisprudencial e doutrinário. 
16. Ademais, compreende-se que a citada tese encontra apoio na 
unicidade da Administração Pública, que pode ser comprovada pela 
leitura atenta do art. 1.º, caput, da Constituição Republicana de 1988, 
e faz todo o sentido. 
17. Também sustenta o entendimento o fato de que a Lei n.º 8.666/93 
é uma norma nacional, sendo de cumprimento obrigatório para todo 
o Estado brasileiro (art. 1.º da mencionada lei). 
18. Sem dúvida alguma, as penalidades previstas nos incisos III e IV do 
art. 87 da Lei n.º 8.666/93 são distintas. Porém, isso não significa dizer 
que todas as suas consequências devam ser diversas. 
19. Afirma-se aqui que os alcançados pelas penalidades há pouco 
mencionadas devem ser afastados das licitações e contratações de 
toda a Administração Pública. Os efeitos subjetivos serão os 
mesmos, abandonando-se, dessa forma, com apoio na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a absurda distinção 
legal entre Administração e Administração Pública. (grifo nosso)  

 

 Enfim, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça, que, por seu entendimento, 

alicerceia e corrobora os supramencionados, enunciando o seguinte: 

 

“ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA – DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO 
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E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE 
DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – LEI 
8.666/93, ART. 87, INC. III. 
- É irrelevante a distinção entre os termos Administração Pública e 
Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão 
temporária de participar em licitação (inc. III) e declaração de 
inidoneidade (inc. IV) acarretam ao licitante a não-participação em 
licitações e contratações futuras. 
- A Administração Pública é una, sendo descentralizadas as suas 
funções, para melhor atender ao bem comum. 
- A limitação dos efeitos da “suspensão de participação de licitação” 
não pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos 
do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a 
Administração se estendem a qualquer órgão da Administração 
Pública. 
- Recurso especial não conhecido.” 
(REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 208) 
(grifo nosso) 

 

 No mesmo sentido, foram proferidos outros acórdãos no âmbito do STJ (REsp 174.274-

SP, DJ 22/11/2004; e EDcl no REsp 1.021.851-SP, DJe 6/8/2009) até que, em 03/11/2009, a 

Corte pacificou o entendimento acima, por ocasião do julgamento do REsp 520.553-RJ, Rel. Min. 

Herman Benjamin, adotando o mesmo raciocínio de extensão dos efeitos para todas as esferas 

do Governo para a declaração de inidoneidade, conforme divulgado no Informativo nº 414 do 

STJ: 

 

DECLARAÇÃO. INIDONEIDADE. LICITAÇÃO. 

Cuida-se da repercussão, nas diversas esferas de governo, da 

declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, 

prevista na Lei de Licitações, como sanção por descumprimento do 

contrato administrativo. Não se trata da sanção por ato de improbidade 

de agente público (art. 12 da Lei n. 8.429/1992), cujos efeitos a 

jurisprudência do STJ limita à esfera municipal. A definição do que seja 

Administração Pública para esse específico fim consta do art. 6º, XI, da 

Lei n. 8.666/1993. Vê-se, então, que o legislador conferiu-lhe grande 

abrangência, e a consequência lógica da amplitude do termo 

utilizado é que a inidoneidade vale perante qualquer órgão público 

do país. Assim, se uma sociedade empresária forneceu remédios 

adulterados a um município, declarada sua inidoneidade, não 

poderá fornecer medicamentos à União. Desponta o caráter 

genérico da referida sanção cujos efeitos irradiam por todas as 
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esferas de governo. Precedentes citados: EDcl no REsp 1.021.851-SP, 

DJe 6/8/2009; REsp 174.274-SP, DJ 22/11/2004, e REsp 151.567-RJ, DJ 

14/4/2003. REsp 520.553-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 

3/11/2009. (Grifou-se) 

 

 Em acórdão mais recente, datado de 07/03/2017, o STJ, uma vez mais, confirma a 

unicidade da Administração Pública, consolidando a extensão das sanções de suspensão 

temporária à todas as entidades/órgãos públicos, conforme se verifica abaixo: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR. ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos 
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 
n. 2).  
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no 
art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação 
ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração 
Pública (MS 19.657/DF, rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013). 
3. Agravo desprovido. 
(AgInt no REsp 1.382.362/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 31/03/2017, p. 208) 
(grifo nosso) 

 

  

As considerações de ordem jurídica acima são relevantes diante da superveniência de 

fato de nova notícia consistente na publicação, na imprensa oficial no DOU – Diário Oficial da 

União (seção 3, página 49) do dia 04/09/2018, acerca de sanção administrativa aplicada pela 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA em face da UFC ENGENHARIA LTDA, determinando a 

impossibilidade de participação temporária da mesma em licitações. 

 Com efeito, a referida sanção fora aplicada com fulcro no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, 

pelo qual é determinada a suspensão temporária do direito da empresa sancionada de participar 

de licitações e de contratar com o Poder Público por até 02 (dois) anos. Vale registar que o 

CONSÓRCIO SPE CONCREMAT-JHE-GERIBELLO-ENGEPLAN somente tomou conhecimento 

de tal fato de forma superveniente, cabendo-lhe reportá-lo à Comissão Permanente de Licitação, 

dada a sua gravidade e sua relevância para o presente certame. Em acesso ao Portal da 

Transparência, é possível atestar a aplicação da sanção, cujos efeitos findarão somente em 
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04/09/2020, conforme destacado abaixo: 
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 Nesse contexto, vale mencionar que a sanção imposta à UFC ENGENHARIA LTDA. têm 
o condão de proteger a Administração Pública e seus jurisdicionados, consolidando os princípios 
da moralidade e probidade administrativa, elencados no art. 3º da Lei nº 8.666/93, que visam 
assegurar aos contratos públicos o atendimento aos requisitos legais de boa-fé e idoneidade, 
imprescindíveis à manutenção da isonomia, da legalidade, da impessoalidade e, 
consequentemente, da segurança e preservação do interesse público.  
 
 Além disso, como amplamente fundamentado acima, resta claro o alcance dos efeitos da 
sanção administrativa de suspensão temporária em face de qualquer entidade/órgão da 
Administração Pública, em qualquer esfera e qualquer jurisdição do País. Portanto, desde o dia 
04/09/2018, data da publicação da suspensão temporária motivada pela UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA, até o dia 04/09/2020, a UFC ENGENHARIA LTDA. se encontra suspensa 
de participar de processos licitatórios e impedida de contratar com a Administração Pública, 
razão pela qual a mesma deverá ser desclassificada do certame. 

 

 

 

V – CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, o Consórcio CONCREMAT | JHE| GERIBELLO | ENGENPLAN, ora 

Recorrido, vem requerer (I) seja negado provimento ao recurso interposto pela Licitante UFC 

Engenharia, mantendo-se, portanto, a decisão recorrida exceto naquilo que foi objeto do recurso 

interposto pelo consórcio recorrido, e (II) diante do fato de nova notícia acima apresentado, seja 

desclassificada a UFC Engenharia, tendo em vista que esta encontra-se suspensa do direito de 

participar de licitações. 

 

Salvador, 29 de abril de 2020. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

CONSÓRCIO CONCREMAT | JHE| GERIBELLO | ENGENPLAN 

André Clemente Correia da Silva 

Representante Credenciado 

 


