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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017 – COMPEL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de corte, poda (secção de 

raízes, retirada de ervas daninhas, trepadeiras de árvores e arbustos) e poda ornamental em: praças, 
vias, canteiros, áreas verdes e demais logradouros públicos, com o comprometimento do recolhimento 
do material podado, destinando-os para o local adequado ao seu descarte, evitando danos ambientais, 
em todo o município de Camaçari.  

DATA DE REUNIÃO: 12/01/2018 

RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP 

 

 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 
No dia 17/01/2018 às 16:13 foi protocolado na Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP o 

pedido de Recurso contra a decisão da Pregoeira, após a sessão de reunião do dia 12/01/2018 
realizada às quatorze horas e trinta minutos, na fase de habilitação da empresa TOPEJ JARDINAGEM 
– LTDA -ME. Portanto, intempestivamente, em razão do disposto no subitem 20.3.1 do edital. 
 

       
PRELIMINARMENTE 

 
 
1 – Da Admissibilidade do Recurso.  
 

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja existência concreta 
deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestividade, a inclusão e da fundamentação. 
 
 

Essa mesma redação está prevista no item 20, subitens 20,3 e 20.3.1 do edital, que assevera: 
          

20.  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 

20.3 Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de 
manifestação do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua 
intenção de interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe concedido 
o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais relacionados à intenção 
manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar ao término 
daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
 20.3.1  O recurso deverá ser protocolado na Comissão Central Permanente de 
Licitação – COMPEL, dirigida ao (a) Pregoeiro (a), no endereço: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI - COMPEL – RUA FRANCISCO DRUMOND, S/N°, 
CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 
TÉRREO, CAMAÇARI, BAHIA, CEP.: 42.800-970, no horário de atendimento das 
8h às 14h. (grifo nosso) 

 

Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora recorrente não atendeu ao pressuposto para que se 

proceda à análise do mérito do recurso na esfera Administrativa, no que diz respeito à representação 

da empresa ante a Administração Pública. 

 

Embora intempestivo, a Pregoeira e equipe de apoio decidiu justificar a habilitação da licitante 
declarada vencedora do certame. 
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DOS FATOS 

 
Insurge-se a Recorrente CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP: 

 

PRELIMINAR - DO EFEITO SUSPENSIVO 

(...) 12.1 A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) 
Pregoeiro (a) sempre que não houver recurso 
12.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Superior e 
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor 
pelo (a) Pregoeiro (a) ou, quando houver recurso, pela própria Autoridade 
Superior.(...) 

 

 

(...)  A Comissão informou que a empresa RECORRENTE forneceu atestado diverso daquele objeto da 

licitação.(...) 

 

(...) Após análise da documentação, foi verificado que a licitante apresentou atestado de capacidade 

técnico profissional incompatível com o objeto da licitação, predominantemente consta no atestado 

que o serviço prestado pelo técnico responsável o Sr. José Martins Pereira é desinsetização, 

destratização, descupinização, desratização (...)  

 

II - DA ILEGALIDADE -DIVERGÊNCIA DOCUMENTAL COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL 
 

22.4  É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer 
fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo. 

 

(...) A luz do exposto, verifica-se que os erros apontados na inabilitação da licitante recorrente, que 
deveria sagrar-se vitoriosa acomete a mesma incomensurável prejuízo. (...) 

 
(...)  Prescreve o Edital no item 9.2.3, em especial o alínea c) do Edital 

 
c) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da 
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação. (...) 

 
(...) É dever do pregoeiro se ater ao Princípio da Vínculação ao Instrumento Convocatório que dispõe 
que: 
 

No ato convocatório constam todas as normas e critérios aplicáveis à licitação. E 
por meio dele que o Poder Público chama os potenciais interessados em cohtratar 
com ele e apresenta o obieto d ser licitado, o procedimento adotado, as condições 
de realização da licitaçãoe bem como a forma de participação dos licitantes. Nele 
devem constar necessariamente os critérios de aceitabilidade e iulqamento das 
propostas, bem como as formas de execução do futuro contrato. O instrumento 
convocatório apresenta-se de duas formas: edital e convite. O primeiro é utilizado 
nas modalidades concorrência, pregão, concurso, tomada de preços e leilão. Já a 
segunda é a apenas utilizado na modalidade convite (...) 

 

(...) Porém, tal princípio não fora observado quando do julgamento da proposta e da análise da 
documentação encaminhada por esta empresa RECORRENTE, haja vista que o motivo de sua 
inabilitação não ocorreu no fato concreto pelos motivos anteriormente expostos. (...) 
 

IV - TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS  
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(...) 

Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião 
da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal 
e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Redacão 
dada pela Lei Complementar n Q 155, de 2016) Produção de efeito 

A LC n Q 123/06 estabeleceu diversas mudanças nos processos licitatórios, dentre eles a 
possibilidade das ME e EPP apresentarem seus documentos a respeito da regularidade fiscal 
apenas na assinatura do contrato. 

Para tanto faz se respectivamente necessária à demonstração da regularidade fiscal, de 
forma a cumprir com o determinado pelo art. 29 da Lei n e 8.666/93, mesmo que seja apresentada de 
forma maculada, não terá a ME e EPP como consequência a inabilitação no certame, isso porque a LC 
n Q 123/06, lhe dar um amparo legal. (...) 

 

V - DAS RESPONSABILIDADES DO PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO E DA EQUIPE DE 
APOIO 

(...)  Atuar com diligência, competência e eficiência é dever inafastável dessa condição que lhe foi por 
lei atribuída. Atos que importem em lesão ao interesse público não se compatibilizam com o encargo 
que a ele se imputa 

Ao desatender às obrigações confiadas, submeter-se-á o pregoeiro às responsabilidades nas esferas 
administrativa, cível e criminal       (..) 

DO PEDIDO 

(...)  

Reformar e anular a decisão que inabilitou a empresa RECORRENTE, eis que preenchidos todos os 
requisitos do Edital, declarando esta apta e habilitada para participar e continuar no certame, e ao 
término adjudicar o bem e homologar o certame com a vitória da empresa Recorrente;  

Caso não seja este o entendimento, que seja fixado prazo razoável para saneamento das 
irregularidades suscitadas, em atenção ao que dispõe a LC 123/2006, que prevê tratamento 
diferenciado as microempresas, que é o caso da RECORRENTE, sobretudo por se tratarem de 
irregularidades ou erros formais, os quais não maculam o certame com a participação da 
RECORRENTE, devendo 'somente no ato da contratação a mesma demonstrar total e integralmente 
sua regularidade em todas as searas exigidas no instrumento convocatório (...) 

 
DO JULGAMENTO  

Na sessão de abertura que aconteceu no dia 09/01/2018, após análise dos documentos de habilitação 
foi verificado que a CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP  apresentou  atestado de 

capacidade técnico profissional incompatível com o objeto da licitação, predominantemente consta no 
atestado que o serviço prestado pelo técnico responsável o Sr. José Martins Pereira é 

desinsetização, desratização, descupinização, verificou-se que a referida licitante não atendeu ao 
disposto no edital, 9.2.3 Qualificação Técnica alínea “d”, senão vejamos: 
 

d) 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 na entidade profissional competente, acompanhado da 
respectiva Certidões de Acervo Técnico – CAT. 

 
A recorrente apresentou atestado com o profissional técnico diferente do solicitado como segue abaixo: 
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A recorrente não cumpriu com as determinações exigidas, sendo ela mesma a responsável por sua 

inabilitação no certame, visto que não apresentou o que foi solicitado no item 9.2.3 alínea “d ” em 

detrimento a 2º colocada que nos documentos de habilitação apresentou de acordo com as 

determinações do edital. Destaca-se ainda, no presente caso, que a sua permanência no certame, 
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tendo descumprido as exigências referidas no edital é que implicaria sem dúvida nenhuma, na violação 

do princípio da isonomia. A Pregoeira esclarece que na licitação os interessados e a própria 

Administração ficam atrelados ao instrumento convocatório, que é a ferramenta que instrui e constitui 

regras ao certame, condições e cláusulas específicas para a posterior contratação, visando à eficiência 

e a segurança do serviço público. Nele são tracejados as metodologias, as propostas, a 

documentação, o julgamento e o próprio contrato. A Administração Pública tem por obrigação 

selecionar a proposta mais vantajosa, no entanto, sem afetar os demais princípios concernentes ao 

julgamento e processamento da licitação tais como: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo 

das propostas. 
 

9.3.6 PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

 

Trata–se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do 

procedimento. Além de mencionado no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, ainda tem 

seu sentido explicitado no artigo 41, segundo o qual ‘a Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao que se acha estritamente 

vinculada. 
 

Textos doutrinários transcritos: In Maria Sylvia Zanella Di Pietro – Direito 

Administrativo - 28 Edição - Editora Atlas, 2014, págs. 419, 420, 421, 422, 423, 

464,465 e 466. 

 

Salientamos que o certame foi realizado de forma lícita, prudência necessária, o qual visou somente 

alcançar o objetivo da Administração Pública, preservando todas as disposições legais que regem a 

matéria licitatória e consequentemente preservando todos os direitos dos participantes em estrita 

observância ao objeto do edital. No entanto, como a Recorrente não apresentou a documentação 

completa conforme exigida no edital, não restou alternativa à Pregoeira e equipe de apoio em sua 

inabilitação. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e 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 
10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93, resolve não conhecer o recurso apresentado pela 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA-EPP para no mérito: 
 

1- Julgar INTEMPESTIVO o presente recurso, para, em consonância com os princípios e normas que 
regem a licitação, manter a decisão de declarar vencedora a empresa TOPEJ JARDINAGEM – LTDA -
ME. 
 

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, 31 de janeiro de 2018. 

 

 COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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