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DECISÃO SOBRE O RECURSO APRESENTADO NA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 26 UNIDADES HABITACIONAIS DE 36,69M², CADA
UMA, NO BAIRRO COMISSÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
Processo Administrativo n. 046/2022.
Empresa Recorrente: GS COMERCIAL EIRELI.

I – SÍNTESE DO CERTAME
Cuida-se de certame sob a modalidade de Tomada de Preço instado pelo
Poder Público Municipal para execução de obra pública, com avisos regularmente publicados na
forma da lei e abertura do certame designada para o dia 29.04.2022 às 9h30min.
No dia 12/05/2022, fora publicado em Diário Oficial o resultado de
julgamento da habilitação da Tomada de Preços n° 002/2022, inabilitando a empresa recorrente em
virtude do não atendimento da exigência de comprovação de capacidade técnica relativa ao “ITEM:
001.01.03.08 – APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF11/2017”.
Em 17/05/2022 a recorrente, GS COMERCIAL EIRELI, interpôs recurso
administrativo, no qual, aduz que a decisão da Comissão não se mostra coerente com as normas
legais aplicáveis à espécie, pugnando pelo conhecimento e deferimento do recurso para que a
Comissão a declare HABILITADA.
Diante desse cenário e após análise do recurso interposto, o Presidente vem
proferir decisão, pelos fundamentos a seguir expostos:
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II – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Foram examinados os pressupostos de admissibilidade do recurso,
especialmente a legitimidade e o interesse para recorrer, a tempestividade, a regularidade formal e
material.
O recurso apresentou todos os pressupostos. Havendo atendido aos
requisitos, preenchidos também os demais requisitos doutrinários, pois a petição é fundamentada e
contém o necessário pedido de modificação da decisão, conhece-se do recurso e passa a apreciar o
mérito.

III – DA ANÁLISE DO MÉRITO – DO RECURSO E DAS
ALEGAÇÕES.
Assim, ultrapassada as questões preliminares, urge mencionar, que o
referido recurso foi encaminhado para a Assessoria Jurídica externa do Departamento de Licitações,
a qual emitiu parecer opinativo que subsidiou a este Órgão anteparos jurídicos necessários ao
enfrentamento da temática, conforme abaixo:
Inicialmente, a recorrente alega que consta na CAT do profissional técnico da
empresa, apresentada para fins de comprovação de aptidão técnico-profissional, a execução do item
objeto da inabilitação da empresa, qual seja, ITEM: 001.01.03.08 – APLICAÇÃO DE LONA
PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF11/2017”.
Aduz a recorrente que atingiu o cumprimento das exigências editalícias,
demonstrando a similaridade do objeto licitado, em características e quantidades, conforme atestado
acostado nos documentos de habilitação.
Cumpre destacar, de antemão, que as questões técnicas devem ser
apreciadas pela área técnica competente, a fim de verificar o atendimento das exigências técnicas
previstas em Edital. Portanto, no caso em questão, cabe ao setor técnico de Engenharia atestar se a
documentação apresentada pelos licitantes comprova o atendimento das exigências editalícias.
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Nesse sentido, verifica-se que a Comissão de Licitação encaminhou o
processo para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, a fim de que a área técnica
em Engenharia verificasse o cumprimento e atendimento das parcelas de relevância previstas no
edital por parte das empresas licitantes.
O setor técnico exarou memorando listando quais licitantes apresentaram
documentações a fim de demonstrar o cumprimento e atendimento das parcelas de relevância
previstas no edital, tendo certificado que a empresa recorrente não comprovou o atendimento a
parcela de maior relevância em questão: ITEM:001.01.03.08 – APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017.
Portanto, tendo o setor técnico competente para atestar o cumprimento das
exigências técnicas certificado o não cumprimento da parcela de maior relevância, entende-se que
não assiste razão a recorrente nesse ponto.
Ademais, a recorrente aduz que a indicação da lona plástica como um item
de parcela de maior relevância é incoerente, ilógico e desproporcional ao objeto que se pretende
contratar, afrontando o princípio da competitividade, restringindo a participação de uma empresa
que apresenta todas as condições para a execução do objeto em tela.
Afirma que a exigência afronta a competitividade, razoabilidade e a
proporcionalidade do certame, tendo em vista que não se trata de um tópico de maior relevância,
não tendo qualquer impacto considerável na planilha orçamentária.
Nesse sentido, se faz essencial destacar novamente a competência do setor
técnico, sendo nessa questão, o setor técnico de Engenharia.
Consta no Edital a planilha com as parcelas consideras de maior relevância
para a obra (item 9.2.2.1.), em que especifica que “os quantitativos delimitados na planilha da
parcela de relevância dos itens representam 20% (vinte por cento) do total constante na planilha
orçamentaria, conforme definido acima.”
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Portanto, há de se destacar que o setor competente de engenharia listou as
parcelas consideradas de maior relevância para obra, portanto, este parecer não possui competência
para analisar o grau de relevância técnicas das parcelas.
Não obstante, o argumento trazido pela recorrente acerca da irrelevância
financeira da parcela em questão merece atenção.
Da análise da planilha orçamentária do certame, verifica-se que de fato, o
ITEM: 001.01.03.08 – APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS
DE CONCRETO. AF_11/2017 possui baixa relevância financeira em comparação ao valor global da
obra. Todavia, cumpre destacar que a relevância financeira é um dos aspectos que configuram um
item como parcela de maior relevância para fins de habilitação. Deve-se analisar de igual modo a
sua relevância técnica para a execução da obra. E nesse sentido, o setor competente para demonstrar
os motivos que levaram a caracterizar o item em questão como uma parcela de maior relevância é o
setor técnico de engenharia.
Nesse sentido, considerando que o ITEM: 001.01.03.08 – APLICAÇÃO DE
LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 possui
baixo impacto financeiro no valor global da obra, entendo que se faz necessário o setor técnico de
engenharia discriminar os motivos que levaram a caracterizar o item em questão como uma parcela
de maior relevância.

IV – ANÁLISE DA RELEVÂNCIA TÉCNICA
Ato contínuo, seguindo as orientações da assessoria jurídica externa, o
processo administrativo foi encaminhado para o setor técnico do município no dia 27/05/2022, ao
fim do prazo das contrarrazões, no intuito de dirimir os motivos pelo qual o ITEM: 001.01.03.08 –
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.
AF_11/2017, apesar de possuir baixo impacto financeiro no valor global da obra, ainda assim,
caracteriza-se como relevante para a execução da obra. Sendo assim, no dia, 06/06/2022 o setor
técnico, encaminhou resposta, conforme a integra está descrita abaixo:
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A Comissão Permanente de Licitação solicitou a este departamento análise
técnica acerca da apresentação de recurso administrativo, apresentado pela empresa GS
COMERCIAL EIRELI referente à TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022, cujo objeto é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 26 UNIDADES HABITACIONAIS DE 36,69 M² CADA
UMA, NO BAIRRO COMISSÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
No recurso apresentado, a empresa requer habilitação da mesma, após,
segundo recurso interposto pela mesma, “INTERPRETAÇÃO DESARROZOADA DA LEI N°
8.666/93”.
Ocorre que, a análise técnica e parecer emitido por este setor, segue o que
reza as solicitações dos serviços e das partes relevantes constadas no Edital, ocorre também, que a
empresa GS COMERCIAL EIRELI não apresentou percentual mínimo, nem sequer apresentou o
Item 001.01.03.08 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_11/2017.
Embora o serviço acima descrito possua baixo impacto financeiro em
comparação ao valor global da obra, o serviço apresenta tom de importância na obra sem o qual a
obra não ganha os contornos suficientes para garantir o atendimento do interesse público idealizado
por intermédio dos projetos prévios. O mesmo requer experiência comprovada do profissional que
o execute, sendo que a má execução e a escolha do material não adequado poderão acarretar em
patologias causadas por infiltração da umidade ascendente, comprometendo a vida útil da
edificação.

V – CONCLUSÃO
Diante dos fundamentos acima expostos, observados os itens editalícios, à
vista do princípio do instrumento convocatório, entende-se com base em parecer opinativo da
Assessoria/Consultoria Externa do departamento de licitação e parecer técnico da Secretaria de
infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, pelo conhecimento do recurso interposto, para no mérito
NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão que a inabilitou a empresa GS COMERCIAL EIRELI,
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mantendo-se inalterados todos os atos praticados em sede habilitação dos proponentes, sem
qualquer reconsideração da decisão já proferida.
Ato contínuo, o Presidente decide pelo encaminhamento do presente
processo à autoridade superior competente, para que possa proceder a análise, consideração e
julgamento final dos recursos administrativos em pauta, para posterior comunicado do resultado
aos licitantes, na forma prevista em Edital.

Ubatã, 06 de Junho de 2022.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

IGOR BASTOS ROCHA MELO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DANIEL DA SILVA CORREIA
Secretario “Ad Hoc”

JOSIMAR MOREIRA DOS SANTOS
Membro
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DECISÃO FINAL SOBRE O RECURSO APRESENTADO NA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 26 UNIDADES HABITACIONAIS DE
36,69M², CADA UMA, NO BAIRRO COMISSÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
Processo Administrativo n. 046/2022.
Empresa Recorrente: GS COMERCIAL EIRELI.

Consoante se constata das motivações levadas a efeito, como se aqui
transcritas estivessem, na decisão proferida pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO que
concretamente aplicou de maneira legítima o item editalício “9.2.2; d” e que encontra ressonância na
esteira da jurisprudência do TCU (Acordão n° 149/2013 – Plenário. Min Rel. José Jorge. Sessão
02.03.2013). No mesmo sentido: Acordão nº 147/2013; 3.459/2012; 295/2008 e 3.472/2012, todos do
Plenário), tem-se que o recurso não deve prosperar
Ex positis, ratifico em todos os termos e fundamentos a decisão proferida pela
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do município de Ubatã, então lastreara por
memorando técnico da área de Engenharia, pelo conhecimento do recurso interposto, para no mérito
NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão que a inabilitou a empresa GS COMERCIAL EIRELI,
subsistindo inalterados todos os atos praticados em sede habilitação dos proponentes.

Publique-se e Intime-se, devendo, ainda, haver a remessa da presente decisão
aos licitantes.

Ubatã– Bahia, 10 de Junho de 2022.

VINÍCIUS DO VALE DE SOUZA
Prefeito
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AVISO DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

O MUNICÍPIO DE UBATÃ, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
torna público aos interessados que a sessão de abertura e julgamento das propostas de
preço, relativa à TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA
CONSTRUÇÃO DE 26 UNIDADES HABITACIONAIS DE 36,69M², CADA UMA, NO
BAIRRO COMISSÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO, será realizada no dia 13 de Junho de 2022 às
09h30min, visto que o recurso impetrado foi conhecido e no mérito julgado improcedente, na sala do
Departamento de Licitação, na Rua Lauro de Freitas, 199, Centro, Ubatã – Bahia. Outras informações
pelo e-mail: licitaubata@hotmail.com.
Ubatã – Bahia, 10 de Junho de 2022.

Igor Bastos Rocha Melo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria 097/2022
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