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Licitações

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
FASE: HABILITAÇÃO
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
Objeto: Prestação de serviços de engenharia civil para realização de OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPIPEDO DE RUAS DOS POVOADOS DE: LAGOA DO CONTO E ARAÇOAS (LOTE 01) – DE
BRASA E SOCAVÃO (LOTE 002) – DE LAGOA DO RAMO E FOGO POUCO (LOTE 003) E DE JUREMA
– LUCAS E BOA VISTA (LOTE 004) situados na zona rural deste município, através do CONTRATO DE
REPASSE Nº 923448/2021 firmado com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL através do MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – LOTE 001 AO LOTE 004, na forma de empreitada global, (material e
mão-de-obra), conforme solicitação da secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos deste município.
Após a decisão da Comissão Permanente de Licitação do município de Teofilândia – Ba, sobre a
análise da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO apresentadas pelas empresas participantes da
CONOCRRÊNCIA Nº 001/2022, conforme sessão realizada no dia 05/09/2022, sendo o resultado do
julgamento final publicado no DOM na edição 3178 no dia 16/09/2022 e enviado ao e-mail de todas as
empresas, foi aberto o prazo para a apresentação de recursos e contra recurso.
Tempestivamente foi apresentado RECURSO pelas empresas: OMC CONSTUTORA E
SERVIÇOS EIRELI - IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA - CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES
LTDA, sendo prontamente aberto o prazo para apresentação de CONTRA RECURSO, o qual não foi
apresentado por nenhuma empresa, sendo os recursos encaminhados a ASSESSORIA JURIDICA do
município, para emissão de PARECER bem como para o Setor de Engenharia do Município que emitiu
parecer em anexo a esta decisão.
Na presente data, o Assessor Jurídico emitiu o parecer, que segue em anexo, no qual julgou
PROVIDO, as alegações apresentadas pelas empresas OMC CONSTUTORA E SERVIÇOS EIRELI - IP
EXPRESS ENGENHARIA LTDA - CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA, logo embasado
no citado PARECER JURIDICO e no PARECER DO SETOR DE ENGENHARIA, concedo PROVIMENTO
aos recursos e determino a COMISÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO que realize a diligência citada no
parecer do setor de engenharia na documentação da empresa IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA e sendo
atendida, que retifique sua decisão sobre o julgamento dos documentos de habilitação das empresas OMC
CONSTUTORA E SERVIÇOS EIRELI - IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA - CARVALHO ENGENHARIA
E TRANSPORTES LTDA na CONCORRÊNCIA Nº 001/2022, com base no princípio do formalismo
moderado, da competitividade e no princípio da autotutela, às declarando HABILITADAS.
Devendo proceder a publicação da presente decisão, dos pareceres no Diário Oficial do Município
– DOM, para devida ciência dos licitantes participantes da presente licitação e dê seguimento aos trâmites
legais do citado certame.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se;

Teofilândia – BA, 04 de Outubro de 2022

Higo Moura Medeiros
Prefeito Municipal de Teofilândia
www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30
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PARECER TÉCNICO – RECURSO ADMINISTRATIVO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA 001/2022
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS
DOS POVOADOS DE: LAGOA DO CONTO E ARAÇOAS (LOTE 01) – DE
BRASA E SOCAVÃO (LOTE 002) – DE LAGOA DO RAMO E FOGO POUCO
(LOTE 003) E DE JUREMA – LUCAS E BOA VISTA (LOTE 004) situados na
zona rural deste município, através do CONTRATO DE REPASSE Nº
923448/2021 firmado com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL através do
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
RECORRENTE: CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA: CNPJ:
21.092.400/0001-44
I. DAS PRELIMINARES

Trata-se de PARECER TÉCNICO emitido pelo Setor de Engenharia deste
município, a respeito RECURSO interposto pela empresa: CARVALHO
ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA: CNPJ: 21.092.400/0001-44, aos 20
dias de Setembro de 2022, interpondo tempestivamente a RECURSO
ADMINISTRATIVO do procedimento licitatório CONCORRÊNCIA 001/2022
(grifo nosso).
II. DA TEMPESTIVIDADE

A empresa apresentou os seguintes argumentos:
O presente recurso é plenamente tempestivo, uma
vez que o prazo para protocolar o pedido é de 05
(cinco) dias úteis contados da data do julgamento
das propostas de habilitação. Considerando o
prazo legal para apresentação do presente
recurso, são as razões ora formuladas plenamente
tempestivas, uma vez que o termo final do prazo
de impugnação se dá em 22/09/2022, razão pela
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qual deve conhecer
impugnação.

e

julgar

a

presente

III. DA SÍNTESE DOS FATOS
A recorrente iniciou o recurso, sintetizando os fatos e tudo que será exposto
posteriormente, onde afirma:
CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTE
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ:
21.092.400/0001−44,

com endereço no Rua

Antonio Fagundes Pereira, 495, QD. C, Lote 07,
Galpão 01, Buraquinho, Lauro de Freitas−BA,
CEP:

42.710−620.

E−mail:

carvalho_engenharia@yahoo.com.br,

supra

qualificada, desejando prover a conservação e
ressalva de seus direitos, bem como manifestar
intenção

de

modo

formal

e

prevenir

responsabilidade, nos termos do Lei n.º 8.666/93,
entendimentos do TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO − TCU e da Constituição Federal e demais
normais aplicáveis ao caso, vem na presença de V.
Senhoria apresentar, em tempo hábil, interpor o
presente RECURSO ADMINISTRATIVO, contra
decisão que INABILITOU empresa CARVALHO
ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA, o que faz
com fundamento no inciso I, Alíneas a, b, do artigo
109º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, pelas
razões anexas aduzidas.
IV. DAS ALEGAÇÕES E RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
A empresa recorrente iniciou a apresentação de suas razões, alegando que sua
inabilitação não faz jus a legalidade e isonomia de processos licitatório, onde cita
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também sobre a nulidade de formalidades excessivas e não previstas em lei,
vide abaixo:
Embora a condução inicial do processo licitatório
em epígrafe tenha ocorrido em consonância com
as regras estabelecidas na legislação que regula o
tema, a decisão levada a termo por esta respeitosa
Comissão contrasta não só com a legalidade e
isonomia esperadas quando da competição por
uma proposta capaz de atender às necessidades
da Administração Pública, mas também vai de
encontro aos mais recentes julgados exarados pelo
Tribunal de Contas da União − TCU no tocante ao
rigor excessivo aplicado pelo limo. Pregoeiro
quando de tal julgamento.
Formalidades excessivas e não previstas em Lei
são declaradas nulas, pois afasta o princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável. Não
devendo burocracias desnecessárias impedir a
livre concorrência e a chegada da proposta mais
vantajosa.
Como se perceberá a seguir, demonstrar−se−á
clara a necessidade de reforma da decisão da
Comissão e requer esta Licitante, desde já, que
seja aceito seu pedido de ingresso as próximas
fases como do processo Licitatório que tramitará
neste Município.
Nesse sentido, o TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO − TCU tem entendimento pacificado sobre
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a

ilegalidade

de

exigências

não

previstas

expressamente em lei para fins de habilitação:
“Abstenha−se de estabelecer condições
de participação em certames licitatórios
anteriores à fase de habilitação e não
previstas na Lei nº 8.666/1993, a
exemplo da prestação da garantia de
que trata o art. 31, inciso III, antes de
iniciada a fase de habilitação, devendo
processar e julgar a licitação com
observância

dos

previstos

art.

no

procedimentos
43

da

Lei

nº

8.666/1993, e nos princípios estatuídos
no inciso XXI do art. 37 da Constituição
Federal e no art. 3º da mencionada lei.
Acórdão 2882/2008. Plenário”.
No item IV – DO MERITO a recorrente afirma estar devidamente capacitada e
regular, e ter entregue todos os documentos de habilitação exigidos no edital em
tempo hábil, alegando a inequívoca inabilitação da licitante, conforme trecho
retirado do recurso interposto.
No caso em análise, (inabilitação da licitante),
houve

inequívoca

violação

das

normas

de

regência, mormente o art. 37 da CFRB/88 e arts.
3º e 41 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem assim aos
entendimentos de há muito sedimentados pelo
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, pelo Ilmo(a)
da Comissão de Licitação, que com disposições
que extrapolam os limites legais e necessários a
contratação de empresa especializada, para o
propósito de prestação de serviços de engenharia
visando

OBRAS

DE

PAVIMENTAÇÃO

EM
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PARALELEPIPEDO DE RUAS DOS POVOADOS
DE: LAGOA DO CONTO E ARAÇOAS (LOTE 01)
− DE BRASA E SOCAVÃO (LOTE 002) − DE
LAGOA DO RAMO E FOGO POUCO (LOTE 003)
E DE JUREMA − LUCAS E BOA VISTA (LOTE
004) situados na zona rural deste município,
através

do

CONTRATO

DE

REPASSE

No

923448/2021 firmado com a CAIXA ECONOMICA
FEDERAL,

contrariando

jurisprudência

dos

tribunais, e principalmente as do TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO − TCU, órgão responsável
para fiscalização de processos de licitação e do
cumprimento da aplicação das normas gerais de
licitação previsto na Lei Federal n.º 8.666/93, nos
termos da Súmula n.º 222 do TCU, que obrigam os
administradores dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
acatarem suas decisões.
A recorrente também trouxe as súmulas nº 346 e nº 473 do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, vide abaixo:
Pelo que requer a Licitante, o reexame da decisão,
com fundamento nas Súmulas n.º 346 e n.º 473 do
SUPREMO

TRIBUNAL

FEDERAL,

o

reconhecimento, de ofício ou por provocação
(como ora se faz), da ilegalidade doravante
demonstrada:
SÚMULA Nº 346 - A Administração
Pública pode declarar a nulidade dos
seus próprios atos.
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SÚMULA Nº 473 - A Administração
pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos;
ou

revogá−los,

conveniência

por
ou

motivo

de

oportunidade,

respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial.
No item V – HABILITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
DESCRITA NO ITEM 7.7, ALÍNEA “A”, B” E “B.1” DO EDITAL, JUNTO AO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA- CREA, a empresa
justifica-se alegando o cumprimento em tempo hábil do registro junto ao
CREA/BA do responsável técnico, com as seguintes alegações:
A Licitante cumpriu em tempo hábil, a entrega do
registro junto ao CREA/BA do responsável técnico,
previsto no item 7.7, alínea “a”, “b” e “b.t” do edital
(...)
Condições totalmente cumpridas pela empresa
CARVALHO ENGENHARIA, conforme comprovam
om documentos entregues junto aos envelopes, no
qual aponta o registro do responsável técnico, o
(profissional:

RENATO

CARDOSO

DE

CARVALHO, Registro: 0504323970).
No

registro

da

empresa

CARVALHO

ENGENHARIA, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da Bahia, consta o
membro do quadro técnico, engenheiros civis,
(RENATO CARDOSO DE CARVALHO, Registro:
0504323970), cumprindo a Licitante, prontamente
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com

a

entrega

do

envelope

todas

as

documentações do engenheiro civil, responsável
técnico da empresa, no prazo e em conformidade
ao quanto determinado pelo edital.
Para complementar sua argumentação, a recorrente apresenta trechos da Lei
8.666/ e Resolução 1025/2009 – CONFEA, alegando não existir norma jurídica
que obrigue as empresas de engenharia civil a possuir, em seu quadro técnico
permanente, além de seu engenheiro civil (responsável técnico) um outro técnico
ou engenheiro, conforme as seguintes afirmações:
O art. 30, §1 , I, da Lei Federal n.º 8.666/93, para
fins de qualificação técnica profissional, autoriza
tão−somente a exigência de a licitante possuir em
seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nível superior
(um somente) ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou
serviço de características semelhantes, o qual será
o responsável técnico (um somente) pela obra.
É sabido que acervo técnico é o conjunto das
atividades desenvolvidas ao longo da vida do
profissional compatíveis com suas atribuições e
registradas no CREA por meio de Anotações de
Responsabilidade Técnica (art. 47, da Resolução
1025/2009 − CONFEA).
Neste contexto, a capacidade técnica de uma
pessoa jurídica com objeto social de serviços de
engenharia civil é representada pelo conjunto dos
acervos técnicos dos profissionais integrantes de
seu quadro técnico (art. 48, da Resolução
_______________________________________________________________________________
www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

Página 7 de 12

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKU2MDYZQJNEOUI4MZQ3MT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
4 de Outubro de 2022
10 - Ano XIII - Nº 3200

Teofilândia

1025/2009 − CONFEA), no caso, de seu respectivo
ENGENHEIRO CIVIL, única exigência para seu
registro no respectivo CREA.
Não existe norma jurídica que obrigue as empresas
que executam serviços de engenharia civil a
possuir, em seu quadro técnico permanente, além
de seu engenheiro civil (responsável técnico) um
outro técnico ou engenheiro.
A recorrente afirma que apresentou todos os documentos exigidos no item 7.7 –
A), B) e B1) do edital, onde comprovou a apresentação de CAT com registro de
atestado do seu responsável técnico. Esclarecendo também a respeito do
Engenheiro ou técnico de segurança, conforme trecho apresentado abaixo:
O responsável técnico da Licitante é o engenheiro
civil

(RENATO

CARDOSO

DE

CARVALHO,

registro de n. 0504323970), conforme demonstram
os documentos entregues nos envelopes para
habilitação.
Todos os registros de comprovação de aptidão
para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, mediante a
apresentação de atestados de capacidade técnica,
está em nome do profissional responsável técnico,
(RENATO CARDOSO DE CARVALHO, Registro:
0504323970), devidamente registrado no CREA.
Ainda, as Certidões de Acervo Técnico − CAT e de
Registro de Responsabilidade Técnica − RRT,
expedidos pelos Conselhos, que comprovem a
execução

de

obras/serviços/fornecimentos

similares de porte e complexidade ao objeto desta
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licitação, estão todos em nome, ((RENATO
CARDOSO

DE

CARVALHO,

Registro:

0504323970), profissional responsável técnico.
Ainda,

o ENGENHEIRO

SEGURANÇA

DO

OU TÉCNICO

TRABALHO

documento

MARION

AMARAL

devidamente

registrado

no

consta

DE
no

SANTOS,

CREA

de

n.

0504686119, sendo Técnica de Segurança do
Trabalho, Engenheira de Segurança do Trabalho e
Engenheira Ambiental.
Conforme se observa os documentos entregues
para

habilitação

ENGENHARIA,

da
nos

empresa
envelopes,

CARVALHO
estão

em

conformidade ao quando exigido no edital, item
7.7, alínea “a”, “b” e “b.t” do edital”. Se tratando
de erro evidente na decisão da Comissão de
Licitação, vez que não observou os documentos e
com isso, ocasionou uma decisão incabível,
devendo reexamine da decisão proferida, e
habilitação

da

empresa

CARVALHO

ENGENHARIA.
V. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Segundo o exposto, a empresa CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES
LTDA requer:
Isto posto e preenchidos os requisitos legais,
PUGNA A LICITANTE RECORRENTE, pelo
recebimento do presente recurso para que seja
processado e julgado por este Ilustríssimo Senhor
Presidente da Comissão de Licitação, exercendo o
juízo de mérito e de retratação, conforme
prescreve o Art. 109, § 4º da Lei 8.666/93. Sendo
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reformada a decisão que lhe descredenciou e
inabilitou no presente certame, considerados os
fundamentos

supramencionados,

com

a

consequente declaração de cumprimento de todas
as exigências de credenciamento e habilitação,
sob pena de representação aos tribunais de contas
competentes (TCU E TCM−BA), com pedido de
suspensão cautelar do certame e a declaração de
nulidade do processo licitatório e/ou do contrato
administrativo supervenientemente celebrado.
Assim, seja reformada a decisão aqui atacada para
HABILITAR
ENGENHARIA

a
E

empresa

CARVALHO

TRANSPORTES

LTDA,

prosseguindo no certame, vez está em condições
legais e regulares de habilitação.
VI. DA ANÁLISE
O Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Teofilândia, fez apreciação
criteriosa do Recurso apresentado, analisando todas as alegações e
justificativas apresentadas. Vamos a análise:
Temos o Princípio da Autotutela, com suas duas súmulas do STF, onde a súmula
346, que estabelece que “A Administração Pública pode declarar a nulidade
dos seus próprios atos” e a Súmula 473 que reforça que “A Administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Além disso, este
princípio é regulamentado pela Lei 9.784/99, que diz:
“A Administração deve anular seus próprios atos,
quando possuírem alguma ilegalidade. Trata-se,
portanto, de um poder-dever, ou seja, uma
obrigação. Dessa forma, o controle de legalidade,
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em decorrência da autotutela, pode ser realizado
independentemente de provocação, pois se trata
de um poder-dever de ofício da Administração.”
Diante do exposto acima, admitimos o erro durante a elaboração do RELATÓRIO
TÉCNICO DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA REFERENTE A
CONCORRÊNCIA Nº001/2022, no julgamento da empresa recorrente, diante
das suas alegações, onde houve um erro de digitação no parecer da referida
empresa.
Onde lê-se:
2.1.23

CARVALHO

TRANSPORTES

ENGENHARIA
–

LTDA

CNPJ

E
nº

21.092.400/0001-44
Lote 01 / Lote 02 / Lote 03 / Lote 04: A empresa
não

atende

as

exigências

solicitadas

na

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital para os todos
os lotes, não cumprindo o exigido no item 7.0 – DA
HABILITAÇÃO / 7.7 – DA QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA, dos seguintes itens:
E) COMPROVAÇÃO DE QUE POSSUI EM SEU
QUADRO PERMANENTE na data prevista para
entrega da proposta (...) - E.1 A equipe técnica
deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil ou
Arquiteto e 01 (um) Engenheiro ou Técnico de
Segurança do trabalho: Não apresentou indicação
de responsável técnico.
Deveria conter:
2.1.23

CARVALHO

TRANSPORTES

LTDA

ENGENHARIA
–

CNPJ

E
nº

21.092.400/0001-44
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Lote 01: A empresa atende a todas as exigências
solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do
Edital.
Lote 02: A empresa atende a todas as exigências
solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do
Edital.
Lote 03: A empresa atende a todas as exigências
solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do
Edital.
Lote 04: A empresa atende a todas as exigências
solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do
Edital.
VII.DA DECISÃO
Por fim, considerando as fundamentações aqui demonstradas e principalmente,
preservando aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da AUTOTUTELA e
da eficiência, recomenda-se ao Setor de Licitação, DEFERIR as razões contidas
na peça interposta e HABILITAR a empresa em questão.

Teofilândia, 27 de Setembro de 2022

MAIARA OLIVEIRA ARAÚJO
Engenheira Civil – Prefeitura Municipal de Pé de Serra
CREA nº 95402/BA

_______________________________________________________________________________
www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

Página 12 de 12

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKU2MDYZQJNEOUI4MZQ3MT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
4 de Outubro de 2022
15 - Ano XIII - Nº 3200

Teofilândia

PARECER TÉCNICO – RECURSO ADMINISTRATIVO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA 001/2022
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS
DOS POVOADOS DE: LAGOA DO CONTO E ARAÇOAS (LOTE 01) – DE
BRASA E SOCAVÃO (LOTE 002) – DE LAGOA DO RAMO E FOGO POUCO
(LOTE 003) E DE JUREMA – LUCAS E BOA VISTA (LOTE 004) situados na
zona rural deste município, através do CONTRATO DE REPASSE Nº
923448/2021 firmado com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL através do
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
RECORRENTE: IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 38.388.850/000181
I. DAS PRELIMINARES

Trata-se de PARECER TÉCNICO emitido pelo Setor de Engenharia deste
município, a respeito RECURSO interposto pela empresa: IP EXPRESS
ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 38.388.850/0001-81, aos 20 dias de Setembro de
2022, interpondo tempestivamente a RECURSO ADMINISTRATIVO do
procedimento licitatório CONCORRÊNCIA 001/2022 (grifo nosso).
II. DA TEMPESTIVIDADE

A empresa apresentou os seguintes argumentos:
Antes do enfrentamento do mérito da questão em
comento, cumpre destacar a tempestividade deste
Recurso, tendo em vista que o prazo processual de
5 (cinco) dias úteis de que dispõe a participante
para opor defesa, teve início no dia 16.09.2022,
quando foi publicado em Diário Oficial do Município
o Decisão sobre a fase de Habilitação em comento,
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abrindo prazo para a interposição de recurso pelas
empresas interessadas, permanecendo, portanto,
íntegro o presente.
III. DA SÍNTESE DOS FATOS
A recorrente iniciou o recurso, sintetizando os fatos e tudo que será exposto
posteriormente, onde afirma:
Atendendo à convocação dessa Instituição para o
certame supramencionado, veio a recorrente dele
participar

com

outras

licitantes,

pelo

que

apresentou em sessão inicial, documentos de
habilitação, onde após abertos os envelopes, a
recorrente foi indevidamente inabilitada, contudo, a
decisão não merece prosperar devido a necessária
aplicação de princípios norteadores da Licitação
bem como, com base em Acórdãos do TCU,
vejamos a fundamentação para a inabilitação:
I – A empresa não atende as exigências solicitadas
na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital para todos
os lotes, não cumprindo o exigido no item 7.0 – DA
HABILITAÇÃO/7.7

–

DA

QUALIFICAÇÃO

TÉCNICA, dos seguintes itens: Não apresentou
atestado de capacidade técnica de acordo com as
exigências do edital. (...) Não apresentou anuência
do

profissional

indicado

como

Técnico

de

Segurança do Trabalho, uma vez que o profissional
não faz parte do quadro da empresa.
Ocorre que, a aludida inabilitação figura-se como
ato nitidamente ilegal, como à frente ficará
demonstrado.
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IV. DAS ALEGAÇÕES E RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
A empresa recorrente iniciou a apresentação de suas razões, do que diz respeito
a sua desabilitação referente ao item 7.0 – DA HABILITAÇÃO / 7.7 – DA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / E) COMPROVAÇÃO DE QUE POSSUI EM SEU
QUADRO PERMANENTE na data prevista para entrega da proposta (...) - E.1 A
equipe técnica deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e
01 (um) Engenheiro ou Técnico de Segurança do trabalho: Não apresentou
anuência do profissional indicado como Técnico de Segurança do Trabalho, uma
vez que o profissional não faz parte do quando técnico da empresa.
A recorrente cita que:
Inicialmente, é imperioso destacar que a
suposta ausência de informação que não versa
diretamente sobre modificação ao objeto do
processo licitatório não deve prejudicar a
competitividade do certame.
Resta comprovado logo de início dentre os
documentos de habilitação, principalmente a
“DECLARAÇÃO
apresentada

DE

junto

aos

DISPONIBILIDADE”
documentos

de

habilitação (COPIA EM ANEXO), é o suficiente
para demonstra que os profissionais do quadro
técnicos estão aptos a atuar em eventual
contratação oriunda do certame, devendo desta
maneira a CPL abrir prazo para cumprimento de
diligência, caso julgasse necessário ASSIM COMO
FEZ COM AS DEMAIS LICITANTES.
A recorrente cita o artigo 43 da Lei 8666/93, que versa sobre o tema:
Art. 43. A licitação será processada e julgada com
observância dos seguintes procedimentos:
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§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade
superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta.
O recorrente segue afirmando que:
(...) A inclusão posterior de documentos pela
própria autoridade condutora do certame licitatório
deverá ser admitida desde que seja necessária
para comprovar a existência de fatos existentes a
época da licitação, concernentes à proposta de
preços ou habilitação dos participantes, porém não
documentados nos autos (...).
(...) Caso a recorrente não tivesse regular junto ao
quadro técnico, não teria apresentado Declaração
de Disponibilidade além de Contrato de Prestação
de serviço com os profissionais ali descritos. Desta
forma, faz-se prudente e necessário a realização
de diligências afim de que a recorrente junte a
documentação desejada pela CPL (...).
Quando o supramencionado dispositivo legal cita:
“vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da
proposta”, o que daí se entende, dentro de uma
visão consentânea com o interesse público e com
a finalidade de contratação, é que não será
permitida apenas a juntada de documento que
comprove a existência de uma situação ou de um
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fato cuja conclusão ou consumação deu-se após a
realização da sessão, aí sim haveria burla ao
procedimento e quebra do princípio da isonomia e
igualdade de tratamento.
Em contrapartida, analisando o FATO 02 descrito
acima, percebe que a atitude da CPL em suprir as
falhas formais, tinha intenção selecionada, indo de
encontro ao Princípio da Isonomia, prejudicando o
tratamento igualitário dentre os licitante, Assim,
seguindo

a

mesma

linha

de

raciocínio

apresentada, a tomada de diligências agora, não
se tratará de ilegalidade ou irregularidade, isto
porque o documento em tela materializará uma
situação já existente ao tempo da sessão de
habilitação com a apresentação dos envelopes.
Trata-se, portanto, de um juízo de verdade real em
detrimento do pensamento dogmático segundo o
qual o que importa é se o licitante apresentou os
documentos adequadamente, subtraindo-se o fato
desse mesmo licitante reuniu ou não as condições
de contratar com a Administração ao tempo da
realização do certame.
A recorrente finaliza sua argumentação apresentando a seguinte defesa:
É notório a ilegalidade do ato administrativo que
inabilitou a recorrente. Basta analisar outros
documentos apresentados ao ato de sessão de
habilitação para perceber que a recorrente
apresenta quadro técnico habilitado e apto à
possível contratação e prestação do serviço
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licitado, sendo plenamente possível a CPL ter
promovido a diligência na mesma hora, assim
como fez com as outras licitantes.
No que diz respeito a sua habilitação referente ao item C) ATESTADO DE
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: Não apresentou atestado de
capacidade técnica de acordo com as exigências do edital, informa ter
apresentado CATS COM REGISTRO DE ATESTADO, onde ambas constam o
Engenheiro Civil: Iago Pimentel de Oliveira, pela empresa IP EXPRESS
ENGENHARIA LTDA, sendo como contratantes REDE AZUL DE POSTOS
ARACI LTDA e o MUNICÍPIO DE BARROCAS, respectivamente: CAT COM
REGISTRO DE ATESTADO - 77239/2021 e CAT COM REGISTRO DE
ATESTADO - 116762/2021.
É alegado também, por parte da recorrente, que a inabilitação da empresa
ocorreu por meio de formalismo exacerbado, tendo como embasamento jírido os
seguinte Acórdãos do TCU: Acórdão TCU nº 3.615/2013 – Plenário; Acórdão
TCU nº 3.418/2014 – Plenário; Acórdão TCU nº 3.459/2013 – Plenário; Acórdão
TCU nº 1211/2021 – Plenário; Acórdão TCU nº 2443/2021 – Plenário; Acórdão
TCU nº 468/2022 – Plenário; em consonância com os Agravos:

citando o

seguinte: (TJ-MG - AI: 10000211417969001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes,
Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 17/02/2022); (TJ-RS - AC: 50344277520208210001 RS, Relator:
Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 21/07/2021, Vigésima
Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2021). Finalizando sua
argumentação com as seguintes citações:
(...) Porquanto, importante destacar que, a
inabilitação

da

recorrente

por

formalismo

exacerbado, sem conhecer a proposta da
mesma, pode estar gerando afastamento de uma
contratação mais vantajosa para o presente
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certame, constitui-se como um evidente equívoco
da CPL, SENDO UMA VERDADEIRA VIOLAÇÃO
À ORDEM JURÍDICA, em especial aos Princípios
da Isonomia e Igualdade, visto que não serão por
sua vez violados caso a CPL habilite a recorrente
após as diligências. (...)
(...) Oportuno destacar, que diante todos os
cumprimentos da licitante ora Recorrida ao
instrumento convocatório que comprovam a
regularidade

fiscal

e

patrimonial,

não

há

condições legais de continuação da mesma fora
do processo licitatório em epígrafe, devendo,
portanto, a mesma ser imediatamente habilitada,
tendo em vista que após a promoção das
diligências

solicitadas,

a

documentação

exigida em sede de edital será devidamente
anexada aos autos.
V. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Segundo o exposto no item V – DO PEDIDO (grifo nosso), a empresa IP
EXPRESS ENGENHARIA LTDA requer:
A) O recebimento do presente recurso, em seu
efeito suspensivo, nos termos do art. 109, § 2º, da
Lei 8666/93;
B) O julgamento procedente do presente recurso,
para fins de que seja reconhecida a HABILITAÇÃO
DA

RECORRENTE,

documentos

pela

necessários

presença
à

dos

habilitação,

entendendo ser fiel cumprimento às normas do
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edital, declarando assim por verdadeiras as
informações apresentadas.
C) A promoção de diligências conforme dispõe o
artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 para que
seja juntada aos autos Termo de Anuência de
Técnico de Segurança do Trabalho (EM ANEXO)
que pertence ao quadro técnico da recorrente visto
que a mesma possui declaração de Disponibilidade
com data de emissão anterior a sessão de abertura
de envelopes de documentos de habilitação.
D) Promoção de diligência para que a CPL analise
novamente aos autos, junto aos documentos que
compõe a habilitação da recorrente, e verifique a
existência das CAT’s 77239/2021 e 116762/2021
(COPIAS EM ANEXO), conforme descritas acima.
E) O reconhecimento da ilegalidade do ato
administrativo que inabilitou a recorrente com o
posterior deferimento da juntada de documentação
anexa ao presente Recurso.
VI. DA ANÁLISE
O Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Teofilândia, fez apreciação
criteriosa do Recurso apresentado, analisando todas as alegações e
justificativas apresentadas. Vamos a análise dos pedidos:
A) O recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo, nos termos do
art. 109, § 2º, da Lei 8666/93;
O recurso foi recebido via e-mail pela COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO, sendo encaminhado para o Setor de Engenharia, fazer a
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apreciação, o qual será publicado diante do prazo estabelecido na Lei
supracitada.
B) O julgamento procedente do presente recurso, para fins de que seja
reconhecida a HABILITAÇÃO DA RECORRENTE, pela presença dos
documentos necessários à habilitação, entendendo ser fiel cumprimento às
normas do edital, declarando assim por verdadeiras as informações
apresentadas.
O recurso apresentado foi julgado dentro dos parâmetros da Lei 8666/93, seus
princípios e acordão/agravos apresentado pelo TCU.
C) A promoção de diligências conforme dispõe o artigo 43, parágrafo 3º da Lei
8.666/93 para que seja juntada aos autos Termo de Anuência de Técnico de
Segurança do Trabalho (EM ANEXO) que pertence ao quadro técnico da
recorrente visto que a mesma possui declaração de Disponibilidade com data de
emissão anterior a sessão de abertura de envelopes de documentos de
habilitação.
Vejamos o que diz o artigo 43, da Lei 8666/93:
Art. 43. A licitação será processada e julgada com
observância dos seguintes procedimentos:
I

-

abertura

documentação

dos

envelopes

relativa

à

contendo

habilitação

a
dos

concorrentes, e sua apreciação;
II - devolução dos envelopes fechados aos
concorrentes inabilitados, contendo as respectivas
propostas, desde que não tenha havido recurso ou
após sua denegação;
III - abertura dos envelopes contendo as propostas
dos

concorrentes

habilitados,

desde

que

transcorrido o prazo sem interposição de recurso,
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ou tenha havido desistência expressa, ou após o
julgamento dos recursos interpostos;
IV - verificação da conformidade de cada proposta
com os requisitos do edital e, conforme o caso,
com os preços correntes no mercado ou fixados
por órgão oficial competente, ou ainda com os
constantes do sistema de registro de preços, os
quais deverão ser devidamente registrados na ata
de julgamento, promovendo-se a desclassificação
das propostas desconformes ou incompatíveis;
V - julgamento e classificação das propostas de
acordo com os critérios de avaliação constantes do
edital;
VI - deliberação da autoridade competente quanto
à homologação e adjudicação do objeto da
licitação.
§ 1o A abertura dos envelopes contendo a
documentação para habilitação e as propostas
será realizada sempre em ato público previamente
designado, do qual se lavrará ata circunstanciada,
assinada

pelos

licitantes

presentes

e

pela

Comissão.
§ 2o Todos os documentos e propostas serão
rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissão.
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade
superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer
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ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou
informação

que

deveria

constar

originariamente da proposta. (grifo nosso)
§ 4º

O

disposto neste artigo aplica-se à

concorrência e, no que couber, ao concurso, ao
leilão, à tomada de preços e ao convite, facultada,
quanto a este último, a publicação na imprensa
oficial.
(Revogado)
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se à
concorrência e, no que couber, ao concurso, ao
leilão, à tomada de preços e ao convite. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 5o Ultrapassada a fase de habilitação dos
concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas
(inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo
relacionado com a habilitação, salvo em razão de
fatos supervenientes ou só conhecidos após o
julgamento.
§ 6o Após a fase de habilitação, não cabe
desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissão.
Conforme o artigo citado destacado acima, e citado no pedido da recorrente, está
é facultada, ou seja de decisão da própria comissão, a promoção de diligência
para complementação de documentação destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, porém diante do princípio da
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Autotutela e da Ampla concorrência, o Setor de engenharia reconhece ser viável
de que seja aberta diligência para apresentação do Termo de Anuência, não
presente no envelope da habilitação. Porém, mesmo tendo apresentando o
documento faltante junto com o recurso, faz-se necessário a publicação do
julgamento deste recurso e abertura que diligência, para apreciação do
documento a ser apresentado.
D) Promoção de diligência para que a CPL analise novamente aos autos, junto
aos documentos que compõe a habilitação da recorrente, e verifique a existência
das CAT’s 77239/2021 e 116762/2021 (COPIAS EM ANEXO), conforme
descritas acima.
No que diz respeito a inabilitação referente ao item C) ATESTADO DE
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: Não apresentou atestado de
capacidade técnica de acordo com as exigências do edital, vejamos o texto na
íntegra, retirado do RELATÓRIO TÉCNICO DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº001/2022:
2.1.16-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA – CNPJ
nº 38.388.850/0001-81
Lote 01 / Lote 02 / Lote 03 / Lote 04: A empresa
não

atende

as

exigências

solicitadas

na

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital para os todos
os lotes, não cumprindo o exigido no item 7.0 – DA
HABILITAÇÃO / 7.7 – DA QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA, dos seguintes itens:
C) ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICOOPERACIONAL: Não apresentou atestado de
capacidade técnica de acordo com as exigências
do edital.
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E) COMPROVAÇÃO DE QUE POSSUI EM SEU
QUADRO PERMANENTE na data prevista para
entrega da proposta (...) - E.1 A equipe técnica
deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil ou
Arquiteto e 01 (um) Engenheiro ou Técnico de
Segurança do trabalho: Não apresentou anuência
do

profissional

indicado

como

Técnico

de

Segurança do Trabalho, uma vez que o profissional
não faz parte do quando técnico da empresa.
Temos como Princípio da Autotutela, em suas duas súmulas do STF, onde a
súmula 346, que estabelece que “A Administração Pública pode declarar a
nulidade dos seus próprios atos” e a Súmula 473 que reforça que “A
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogalos, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Além
disso, este princípio é regulamentado pela Lei 9.784/99, que diz:
“A Administração deve anular seus próprios atos,
quando possuírem alguma ilegalidade. Trata-se,
portanto, de um poder-dever, ou seja, uma
obrigação. Dessa forma, o controle de legalidade,
em decorrência da autotutela, pode ser realizado
independentemente de provocação, pois se trata
de um poder-dever de ofício da Administração.”
Diante do exposto acima, admitimos o erro durante a elaboração do RELATÓRIO
TÉCNICO DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA REFERENTE A
CONCORRÊNCIA Nº001/2022, no julgamento da empresa recorrente.
Onde lê-se:
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2.1.16-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA – CNPJ
nº 38.388.850/0001-81
Lote 01 / Lote 02 / Lote 03 / Lote 04: A empresa
não

atende

as

exigências

solicitadas

na

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital para os todos
os lotes, não cumprindo o exigido no item 7.0 – DA
HABILITAÇÃO / 7.7 – DA QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA, dos seguintes itens:
C) ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICOOPERACIONAL: Não apresentou atestado de
capacidade técnica de acordo com as exigências
do edital.
E) COMPROVAÇÃO DE QUE POSSUI EM SEU
QUADRO PERMANENTE na data prevista para
entrega da proposta (...) - E.1 A equipe técnica
deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil ou
Arquiteto e 01 (um) Engenheiro ou Técnico de
Segurança do trabalho: Não apresentou anuência
do

profissional

indicado

como

Técnico

de

Segurança do Trabalho, uma vez que o profissional
não faz parte do quando técnico da empresa.
Deveria conter apenas:
2.1.16-IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA – CNPJ
nº 38.388.850/0001-81
Lote 01 / Lote 02 / Lote 03 / Lote 04: A empresa
não

atende

as

exigências

solicitadas

na

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital para os todos
os lotes, não cumprindo o exigido no item 7.0 – DA
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HABILITAÇÃO / 7.7 – DA QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA, dos seguintes itens:
C) ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICOOPERACIONAL: Não apresentou atestado de
capacidade técnica de acordo com as exigências
do edital. (item digitado erroneamente)
E) COMPROVAÇÃO DE QUE POSSUI EM SEU
QUADRO PERMANENTE na data prevista para
entrega da proposta (...) - E.1 A equipe técnica
deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil ou
Arquiteto e 01 (um) Engenheiro ou Técnico de
Segurança do trabalho: Não apresentou anuência
do

profissional

indicado

como

Técnico

de

Segurança do Trabalho, uma vez que o profissional
não faz parte do quando técnico da empresa.
Sendo excluída a inabilitação da empresa referente a não apresentação atestado
de capacidade técnica de acordo com as exigências do edital.
E) O reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que inabilitou a
recorrente com o posterior deferimento da juntada de documentação anexa ao
presente Recurso.
Diante de tudo o que foi expostos, todos os atos praticados durante a faze de
julgamento da empresa recorrente, foi legal, tendo como base o Princípio da
Autotutela e demais Leis supracitadas.
VII.DA DECISÃO
Por fim, considerando as fundamentações aqui demonstradas e principalmente,
preservando aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da autotutela e da
eficiência, recomenda-se ao Setor de Licitação, DEFERIR as razões contidas na
peça interposta pela empresa IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA, abrindo
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diligência para que a recorrência apresente a documentação faltante: Carta de
anuência do Profissional indicado com técnico de segurança.

Teofilândia, 26 de Setembro de 2022

MAIARA OLIVEIRA ARAÚJO
Engenheira Civil – Prefeitura Municipal de Pé de Serra
CREA nº 95402/BA

_______________________________________________________________________________
www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

Página 16 de 16

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKU2MDYZQJNEOUI4MZQ3MT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
4 de Outubro de 2022
31 - Ano XIII - Nº 3200

Teofilândia

PARECER TÉCNICO – RECURSO ADMINISTRATIVO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA 001/2022
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS
DOS POVOADOS DE: LAGOA DO CONTO E ARAÇOAS (LOTE 01) – DE
BRASA E SOCAVÃO (LOTE 002) – DE LAGOA DO RAMO E FOGO POUCO
(LOTE 003) E DE JUREMA – LUCAS E BOA VISTA (LOTE 004) situados na
zona rural deste município, através do CONTRATO DE REPASSE Nº
923448/2021 firmado com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL através do
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
RECORRENTE: OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ:
26.666.342/0001.39
I. DAS PRELIMINARES

Trata-se de PARECER TÉCNICO emitido pelo Setor de Engenharia deste
município,

a

respeito

RECURSO

interposto

pela

empresa:

OMC

CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 26.666.342/0001-39, aos 22
dias de Setembro de 2022, interpondo tempestivamente a RECURSO
ADMINISTRATIVO do procedimento licitatório CONCORRÊNCIA 001/2022
(grifo nosso).
II. DA TEMPESTIVIDADE

A empresa apresentou os seguintes argumentos:
Incialmente, salienta-se que nos termos do inciso
1, do ART. 109 da Lei 8.666/93, cabe recurso
administrativo no prazo de 5 (cinco) dia úteis a
contar da intimação do ato publicado em diário
oficial do município de Teofilândia, ocorrido em 15
de Setembro de 2022 em função do relatório
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publicado no diário oficial do município das
decisões assim, encontrada pela comissão
permanente de licitação.
Demonstrada, portando, a tempestividade do
presente recurso.
III. DA SÍNTESE DOS FATOS
A recorrente iniciou o recurso, sintetizando os fatos e tudo que será exposto
posteriormente, onde afirma:
Pelo

princípio

do

vínculo

ao

instrumento

convocatório, a comissão julgadora não pode criar
novos critérios de julgamento sem observância ao
disposto no edital, no presente caso, a recorrente
atendeu perfeitamente as regras entabuladas no
instrumento

convocatório

ao

apresentar

documentação regular e completa para habilitação.
IV. DAS ALEGAÇÕES E RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
A empresa recorrente iniciou a apresentação de suas razões, alegando que sua
inabilitação não faz jus aos critérios exigidos no edital, apresentado a seguinte
justificativa:
(...) A mesma apresenta habilitação dentro dos
quantitativos

exigidos

de

relevância

para:

pavimentação de paralelepípedo, meio fio e
execução de calçadas, uma vez que no item
execução de calçadas pede em metro cúbicos e o
responsável técnico da empresa apresenta na sua
maioria de atestados em metros quadrados
podendo ser feito sua conversão em metros
cúbicos.
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Para efeito de comprovação nomearemos os
quantitativos apresentados nos atestados para
efeitos de conversão.
Cat com registro de atestado 39389/2020
Firmo derivados de petróleo
-paralelepípedo 1.900 m2
-meio fio 665m
- Execução de piso de concreto 665 m2
-Piso (contra piso e piso de em concreto
desempolado) 305m2
Cat com registro de atestado 62062/2020
Prefeitura municipal de candeal
- pavimentação de intertravados 276 m2
-piso em concreto desempolado 124,65 m
-meio fio 371,75 m
Cat com registro de atestado 39388/2020
MRM COMBUSTÍVEIS
- paralelepípedo 3.675 m2
-meio fio 419 m
-Execução de passeio 15 m2
- piso (contra piso e piso de em concreto
desempolado) 300m2
Cat com registro de atestado 23748/2018
-Pavimentação de concreto 965 m2
Cat com registro de atestado 8179/2018
-paralelepípedo 422,5 m2
Resumos dos quantitativos:
Paralelepípedo 6.273,50 m2
Meio fio 1455 m
Pavimentação de concreto, piso de concreto
2.359 m2
Calçada 15 m3
_______________________________________________________________________________
www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

Página 3 de 7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKU2MDYZQJNEOUI4MZQ3MT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
4 de Outubro de 2022
34 - Ano XIII - Nº 3200

Teofilândia

Conversão de metros em metros cúbicos (in-loco 7
cm)
2.359/14 m2 = 168,54 m3 + 15m3 = 183,54 m3
No que diz respeito a sua inabilitação referente ao item J) Comprovação,
fornecida pelo setor de ENGENHARIA DO MUNICIPIO, de que recebeu os
documentos, e de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, a
recorrente alega:
Ainda no item da declaração de conhecimento e
condições

aos

locais

dos

serviços

para

cumprimento das obrigações do objeto da licitação
a empresa apresenta declaração retirada via
solicitação por e-mail, podendo a mesma ser
verificada a sua veracidade.
Na alínea (J.1) a citada declaração poderá ser
retirada via e-mail do setor de engenharia, desde
que desde que seja requerida pelo licitante no
prazo

acima

estabelecido:

engenharia@teofilândia.ba.gov.br.

E-MAIL:
Quando

a

declaração for enviar via e-mail, se faz necessário
apenas

a

impressão

do

e-mail

(resposta)

encaminhado pelo setor, quando for presencial se
faz necessário apresentar declaração entregue
pela

secretaria

devidamente

assinada

pela

empresa.
V. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Segundo o exposto, a empresa OMC requer:
ISTO POSTO, diante da plena comprovação de
atendimento ao qual REQUER, o recebimento do
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presente recurso, em seu efeito suspensivo, nos
termos do art109, § 2°, da Lei 8.666/93.
Ao final, julgar totalmente procedente o recurso,
para fins de rever a decisão de HABILITAÇÃO,
declarando

a

nulidade

de

todos

os

atos

praticados a partir da declaração de inabilitação
com HABILITAÇÃO.
Não alterando a decisão, requer o imediato
encaminhamento à autoridade superior nos termos
do art109, § 2°, da Lei 8.666/93.
VI. DA ANÁLISE
O Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Teofilândia, fez apreciação
criteriosa do Recurso apresentado, analisando todas as alegações e
justificativas apresentadas. Vamos a análise:
Temos o Princípio da Autotutela, com suas duas súmulas do STF, onde a súmula
346, que estabelece que “A Administração Pública pode declarar a nulidade
dos seus próprios atos” e a Súmula 473 que reforça que “A Administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Além disso, este
princípio é regulamentado pela Lei 9.784/99, que diz:
“A Administração deve anular seus próprios atos,
quando possuírem alguma ilegalidade. Trata-se,
portanto, de um poder-dever, ou seja, uma
obrigação. Dessa forma, o controle de legalidade,
em decorrência da autotutela, pode ser realizado
independentemente de provocação, pois se trata
de um poder-dever de ofício da Administração.”
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Diante do exposto acima, admitimos o erro durante a elaboração do RELATÓRIO
TÉCNICO DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA REFERENTE A
CONCORRÊNCIA Nº001/2022, no julgamento da empresa recorrente, diante
das duas alegações.
Onde lê-se:
2.1.4-Empresa:

OMC

CONSTUTORA

E

SERVIÇOS EIRELI – CNPJ nº 26.666.342/000139
Lote 01 / Lote 02 / Lote 03 / Lote 04: A empresa
não

atende

as

exigências

solicitadas

na

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital para os todos
os lotes, não cumprindo o exigido no item 7.0 – DA
HABILITAÇÃO / 7.7 – DA QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA, dos seguintes itens:
J)

Comprovação,

fornecida

pelo

setor

de

ENGENHARIA DO MUNICIPIO, de que recebeu os
documentos, e de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para
o cumprimento das obrigações objeto da licitação:
A declaração apresentada não está em papel
timbrado do Setor de Engenharia, não está
assinado pela Engenheira do Município e nem
comprova que foi enviado pelo e-mail que está
explícito no edital.
Lote 01 / Lote 02 / Lote 03: B) ATESTADO DE
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: Não
apresentou Certidão de Acerto Técnico – CAT,
emitido pelo CREA, de acordo com as exigências
do

edital,

uma

vez

que

os

quantitativos
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apresentados não chegam ao exigido para todos
os lotes.
Deveria conter apenas:
2.1.4-Empresa:

OMC

CONSTUTORA

E

SERVIÇOS EIRELI – CNPJ nº 26.666.342/000139
Lote 01: A empresa atende a todas as exigências
solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do
Edital.
Lote 02: A empresa atende a todas as exigências
solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do
Edital.
Lote 03: A empresa atende a todas as exigências
solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do
Edital.
Lote 04: A empresa atende a todas as exigências
solicitadas na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do
Edital.
VII.DA DECISÃO
Por fim, considerando as fundamentações aqui demonstradas e principalmente,
preservando aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da AUTOTUTELA e
da eficiência, recomenda-se ao Setor de Licitação, DEFERIR as razões contidas
na peça interposta e habilitar a empresa em questão.
Teofilândia, 27 de Setembro de 2022

MAIARA OLIVEIRA ARAÚJO
Engenheira Civil – Prefeitura Municipal de Pé de Serra
CREA nº 95402/BA
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