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Referência: 	 Concorrência n°: 002/2020 

Assunto: 	 Recurso Administrativo 

Recorrente: 	 SANJUAN ENGENHARIA LTDA 

Licitação. Concorrência n2. 002/2020. Inabilitação de Licitantes. Recurso 

Administrativo. Pedido de Reconsideração. Decisão proferida pela COPEL. 

Contrarrazaes. Conhecimento. Indeferimento. 

I — PRELIMINARMENTE 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa SANJUAN ENGENHARIA LTDA, ora 

denominada RECORRENTE, com pedido de Reconsideração, contra decisão proferida pela Comissão 

Permanente de Licitação que a inabilitou na Concorrência n2  002/2020, cujo objeto consiste na contratação 

de empresas para execução das obras de Melhorias Habitacionais em 10.000 (dez mil) imóveis, Programa 

MORAR MELHOR - Cidade Melhor, subdivididos em 05 (cinco) Lotes, Prefeituras Bairros: Lote 01 Prefeituras 

Bairros 1 e VI; Lote 02 Prefeituras Bairros II e X; Lote 03 Prefeituras Bairros III e IX; Lote 04 Prefeituras 

Bairros IV e VIII, e Lote 05 Prefeituras Bairros V e VII, no Município de Salvador/BA, sob regime de 

empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for 

necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. 

II— DAS FORMALIDADES LEGAIS 

Registra-se que foram cientificados os demais licitantes da existência e trâmite do recurso administrativo 

interposto, conforme publicação no DOM n2  7.602, pág. 7, de 25/03/2020 e no Portal da SUCOP. 

Por fim, no prazo legal, apenas, a licitante MASTER SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA apresentou impugnação-

contrarrazões ao recurso interposto. 

III - DOS FATOS 

Em sede de julgamento dos Documentos de Habilitação, segunda fase do certame, a Comissão assim 

decidiu: 

"INABILITAR a licitante SANJUAN ENGENHARIA LTDA pelo seguinte motivo: não 

apresentar a Declaração de que tem pleno conhecimento das condições do local 

onde serão realizados os serviços.. .exigida no item 12 do Termo de Referência, sob 

pena de inabilitação da licitante. Base Legal. Art. 30, III, da Lei 8.666/93" 

IV — DA ANÁLISE DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES 

A Comissão de Licitação, em Ata de Sessão Interna de Julgamento dos documentos de habilitação, de 

12/03/2020, procedeu a análise e apreciou toda a documentação acostada pelas empresas concorrentes no 

procedimento licitatório. O resultado do julgamento do conjunto documental foi publicado no DOM n2  

7.593, pág. 13, de 16/03/2020 (segunda-feira) e no Portal da SUCOP. 
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Importa destacar que em virtude da inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento das Propostas 

de Preços, Lei Municipal 8421/2013, art. 63, foi realizado inicialmente, o julgamento da Proposta de Preços 

e após encerrada essa fase, iniciou-se a segunda fase, com o julgamento dos documentos de habilitação. 

Assim, consta do julgamento da fase de Habilitação, a decisão por INABILITAR, em assentada, a 

RECORRENTE, por entender que a mesma não atendeu as exigências impostas no item 12 do Termo de 

Referência do instrumento convocatório, eis que não apresentou a "Declaração de que tem pleno 

conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços, das ocupações irregulares, das 
áreas de risco, das dificuldades de acesso e da condução de transporte de material, considerando todos 
esses aspectos na formação do preço proposto e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua 

proposta". 
 	71S17,4 TÉCNICA 	  

A LICITANTE deverá apresentar Declaração de que tem pleno conbecitnento das 
condições do local onde serão realizados os serviços, dadocupações irregulares, das áreas 
de risco, da dificuldades de acesso e da condução de transporte de material, considerando 
todos esses aspectos na formação do preço proposto e das informações técnicas necessárias 
à elaboração de sua proposta, a qual será juntada à Documentação de Habilitação, nos 
termos do inciso 111 do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93, sob pena de inabilitação. 

A não apresentação da Declaração será alegada como fundamento para inabilitação da 
licitante. 

Note-se que a exigência é clara, quando requer que as licitantes apresentem a declaração, bem como, caso 

a licitante não apresente, será motivo de sua inabilitação "A LICITANTE deverá apresentar Declaração... 
sob pena de inabilitação. A não apresentação da Declaração será alegada como fundamento para 
inabilitação da licitante". (Artigo 30, da Lei 8.666/93) 

Ante a decisão da Comissão em 23/03/2020, foi apresentado Recurso Administrativo, visando reformá-la 

em seus termos. 

Uma vez interposto o Recurso Administrativo (fls. 1.964/1.975), preliminarmente é preciso avaliar a 

tempestividade do Recurso e de suas Contrarrazões, se estiver tudo em conformidade com art. 109, alíneas 

"h" da Lei 8.666/93, e disposto no item 15.1 e 15.2 do Edital. 

O prazo para interpor recurso e de apresentação de Contrarrazões é de 5 (cinco) dias úteis, pelo que se 

extinguiria o prazo recursal em 23/03/2020, sendo tempestivo o recurso apresentado pela Recorrente na 

mesma data. 

Em ato contínuo, procedeu-se a publicação da interposição do recurso no DOM n2  7.602, pág. 7, de 

25/03/2020, tendo a empresa MASTER SERVIÇOS apresentado suas contrarrazões (fls. 2.060/20.66), 

tempestivamente, no dia 31/03/2020, tendo em vista que o prazo se extinguiria em 01/04/2020. 

No que tange a Inabilitação da Recorrente e no intuito de se ver habilitada, alega, em suma, nas razões do 

Recurso, que preencheu os requisitos elencados no Edital. 

Já a empresa MASTER, em Contrarrazões, impugna e pede pelo indeferimento o recurso interposto, em 

razão da Recorrente não ter preenchido todos os requisitos do Edital, vez que deixou de atender a 

exigência contida no item 12 do Termo de Referência. 

Ocorre que, a decisão desta Comissão em inabilitar a RECORRENTE, refletiu na análise documental de 

Habilitação, momento em que foi observada divergência entre o Edital e os documentos apresentados, 

concluindo-se que a mesma não apesentou documentação hábil e necessária para a comprovação da 

exigência contida no item 12 do TR. 
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Pugna a Recorrente para que não se imponha um rigor excessivo, solicitando que seja afastada do 

julgamento, a declaração exigida no TR, uma vez que suprido o atendimento do quesito através da sua 

proposta de preços, afirmando que a declaração contida na alínea "g" atenderia á exigência contida no TR. 

A alegação trazida pela Recorrente de que a declaração apostada em Carta Proposta ao invés do Termo de 

Referência, tal não consubstancia fato ensejador para sua inabilitação, seja porque tal exigência não estava 

no rol dos documentos de habilitação do edital, seja porque tal, milita todos os princípios constitucionais e 

licitatórios reguladores da matéria, não deve prosperar, vejamos: 

Como se observa, a Carta da Proposta de Preços (anexo VII) traz entre outras, a declaração contida na 

alínea "g", ou seja, a licitante apenas preencheu sua proposta, de acordo com o modelo apresentado. 

Logo, a facultatividade ou mesmo substituição arguida pela Recorrente, cai por terra no requisito do Termo 

de Referência(TR), que, ressalte-se, deveria ser observado pela Recorrente, tendo em vista que o TR é parte 

legitima e subsequente ao Edital, o qual é muito claro ao invocar que, a não apresentação da declaração, 

será fundamento de inabilitação, encontrando respaldo legal no art. 30, inciso III, da Lei de Licitações e 

Contratos n9  8.666/93. 

O Termo de Referência e seus requisitos são basicamente, definição precisa, suficiente e clara do objeto, 

compreendendo: 
elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento 

detalhado; 

os critérios de aceitação das propostas; 

as exigências de habilitação; 
as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive 

com fixação dos prazos e das demais condições essenciais para sua execução, etc... 

Ainda assim, dispõem os subitens 2.4, 2.5 e 15.1 do edital: 

2.4 - A licitante deverá examinar cuidadosamente o conteúdo das instruções, condições, 
quadros, documentação padrão, exigências, decretos, normas e especificações, citados 
neste Edital e em seus Anexos. Toda a documentação relativa a esta licitação poderá ser 
consultada e/ou adquirida pela licitante, junto à Comissão Permanente de Licitação da 

SUCOP 

2.5 - Até o 59  (quinto) dia útil anterior à data de recebimento dos envelopes, qualquer 
interessado poderá formular consultas, correspondente a este Edital, pelo e-mail: 
copel.sucop@hotmail.com  

15.1 - O licitante que se julgar prejudicado quanto ao edital ou à decisão da Comissão, 
poderá impugnar o Ato Convocatório ou interpor Recurso na forma e prazo estabelecidos 
nos arts. 41 e 109, da Lei Federal n9 8.666/93, o que não poderá ser feito através de fax ou 

e-mail. 

Ou seja, ao participar do processo licitatório sem ter feito qualquer questionamento/consulta ou mesmo 

impugnação do Edital para alterar cláusula que supostamente o prejudicaria, ou, no seu entendimento 

estivesse irregular, a licitante concorda com seus termos, devendo, por sua vez, apresentar os documentos 

solicitados no edital. 

Por isso, depreende-se que a inabilitação da Recorrente, se deu em razão da ausência da apresentação da 

declaração nos documentos de habilitação, documento este exigido no item 12 do TR do Edital, e 

asseverado que a sua ausência acarretaria a inabilitação da empresa participante do certame. 

41- 
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Diante das razões recursais, a Recorrente considerou ou tenta considerar facultativa a apresentação da 

Declaração exigida no item 12 do TR, vez que teria atendido através de sua proposta de preços e, também, 

por uma vez que é atual operadora deste serviço nesta SUCOP, por isso, detém o conhecimento logístico, 

além das dificuldades impostas ao vencedor do certame. 

Pois bem, a referida DECLARAÇÃO visa resguardar a própria municipalidade de alegações baseadas em 

desconhecimento da dimensão dos serviços, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes do que será 

perpetrado, precavendo infundadas majorações de preços por parte de quem será contratada. Nesse 

sentido, a não apresentação do documento declaratório, por si só, tem o condão de inabilitar a empresa do 

certame. 

Então, ao menos no entendimento desta Comissão em relação à decisão que inabilitou a Recorrente, o ato 

foi devidamente motivado e legalmente amparado, não merecendo qualquer tipo de reforma. 

Destarte, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das 

regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e 

estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o 

tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do 

edital ou instrumento congênere. 

Ressaltamos que não há excesso algum, por parte da Comissão, mas sim o respeito ao Edital e ao art. 32  da 

Lei 8666/93. 
Art. .32. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 

em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da  

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculacão ao instrumento convocatório, do julgamento  

objetivo e dos que lhes são correlatas.  (grifamos) 

Ademais, o art. 41, da Lei 8.666/93 dispõe que 
"a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 

se acha estritamente vinculada". 

Prof. Hely Lopes Meirelles, ainda, nos ensina: 
"Vinculaç'ão ao Edital - A vinculação ao Edital significa que a Administração e os 
licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no 
instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto 
à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, 
estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação 
durante todo o procedimento e para todos os participantes, inclusive para o órgão 

ou entidade licitadora. 
O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os 
licitantes quanto a administração que o expediu.  É impositivo para ambas as 

partes e para todos os interessados na licitação." (Licitação e Contrato 

Administrativo, 92  edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 26/27) (grifamos). 

Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o 

instrumento convocatório, dispôs: 
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" ... é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administraÇãO 
pública quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3. 9. da I ei de 

licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que a Administração 
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada"  (Curso de Direito Administrativo, 2007, p. 416) 

(grifamos) 
O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por exemplo: RESP 595079, ROMS I 7658). No 
RESP 1178657, o tribunal decidiu: 

ADMININISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA 
VINCULA ÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICA ÇAO TÉCNICA NÃO 
CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O tribunal 
de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do 
requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo 
princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 
8.666193. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas 
contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no 
acórdão recorrido (fl. 26.), "a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da 
União do registro do alimento emitido pela Anvisa ", este deve ser o documento 
apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação 
técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação 
protocolo de pedido de renovação de registro - que não a requerida, não supre a 
exigência do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que 
não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que 
feriria o princípio da igualdade entre os licitantes". 

Assim, é o posicionamento do TCU sobre o tema em tela: 

"Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos 
procedimentos licitatórios, especialmente o da vinculação ao instrumento 
convocatório e o do julgamento objetivo, previstos nos artigos 3 0, 41, 44 e 45 da Lei 

n. 9 8. 666/1993. (Acórdão 4831/2005) 

Ainda, em suas razões, a Recorrente traz exemplo de julgamento do Recurso Administrativo da 
Concorrência 18/2019, onde foi realizada diligencia para sanar falha ou omissão em documentação 
apresentada naquela licitação, sugerindo que se adotasse o mesmo procedimento na presente licitação. 

Então, naquela oportunidade foi apresentado o documento com uma falha, omissão, ou incompleto de 
informações, sendo, portanto, legal a diligencia adotada. Já no presente caso a Recorrente não apresentou 
qualquer documento que levasse a Comissão entender que restaria nele uma eventual falha, que 
precisasse ser corrigida ou mesmo ser complementada sua informação, por razões claras e evidentes: a 
Declaração exigida não foi apresentada!! Logo, não existindo, não podendo ser avaliada e iulgada pela 
Comissão.  E não é só, igualmente, é preciso ressaltar que os demais concorrentes, mesmo aqueles que 
executaram ou executam os serviços objeto desta licitação (EBISA, CS, EG, ROBLE, MASTER e QUALY), 
apresentaram a Declaração exigida no item 12 do TR. 

Com efeito, o Recurso não pretende apenas uma reanalise, correção singela ou o cumprimento de uma 
diligência saneadora, mas, em suma, a Recorrente, tenta utilizar-se para requerer modificação, 
pretendendo que seja concedida alteração no Edital, para que a administração adegue o Edital às 
necessidades da Recorrente, não sendo possível tal alteração. 

o/-) 
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É clara a importância da administração pública buscar as propostas mais vantajosas, desde que estas 

respeitem as exigências do edital, garantindo assim o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, 

visto que o Edital torna-se lei entre as partes, e assim sendo, as licitantes que deixarem de atender os 

requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos estarão sujeitas a não serem admitidas, declaradas 

incapazes, inabilitadas ou desclassificadas no certame. A busca da melhor proposta deve utilizar todos os 

critérios objetivos em conformidade com o Edital, estando um vinculado a outro, garantindo dessa forma a 

isonomia nas contratações da Administração Pública. 

Destarte, reformar a referida decisão seria em análise, atentar à verdade dos autos. A licitação é um 

procedimento onde se observa a formalidade necessária e suficiente para garantir a segurança tanto para o 

licitante quanto para a Administração. 

V — CONCLUSÃO 

Portanto, com fundamento no Principio da Legalidade, que somente autoriza a Administração a realizar 

ato se a lei tiver autorizado a sua prática, no Principio da Vinculacão ao Instrumento Convocatório, que 

vincula a Administração aos seus termos, e no Principio da Isonomia, que veda a diferenciação entre os 

particulares, a Comissão decidiu conhecer o Recurso por ser tempestivo e estar nos moldes da Lei e NEGAR 

SEU PROVIMENTO, mantendo-se o posicionamento inicial, no sentido de declarar INABILITADA a licitante 

SANJUAN ENGENHARIA LTDA, nos autos da Concorrência n2  002/2020, pelas razões esposadas neste 

julgamento. 

É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão Superior acerca da adjudicação 

e/ou homologação do certame. 

Assim, levando-se em conta o princípio do duplo grau de jurisdição, encaminha-se o Processo à autoridade 

superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 42, da Lei 8.666/1993. 

Após deliberação, retornem-se os autos para atender ao princípio da publicidade. 

Em, 02 de abril de 2020 
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Referência: 
Assunto: 

Recorrente: 
Recorridas: 

Concorrência n°: 002/2020 

Recurso Administrativo 

ROBLE SERVIÇOS LTDA 
CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e 

GRADO ENGENHARIA LTDA 

Licitação. Concorrência n2. 002/2020. Habilitação de Licitantes. Recurso 

Administrativo. Pedido de Reconsideração. Decisão proferida pela COPEL. 

Contrarrazões. Conhecimento. Indeferimento. 

I — PRELIMINARMENTE 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa ROBLE SERVIÇOS LTDA, ora denominada 

RECORRENTE, com pedido de Reconsideração, contra decisão proferida pela Comissão Permanente de 
Licitação que habilitou as licitantes CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e GRADO ENGENHARIA 
LTDA, ora denominadas RECORRIDAS, na Concorrência n° 002/2020, cujo objeto consiste na contratação de 
empresas para execução das obras de Melhorias Habitacionais em 10.000 (dez mil) imóveis, Programa 
MORAR MELHOR - Cidade Melhor, subdivididos em 05 (cinco) Lotes, Prefeituras Bairros: Lote 01 Prefeituras 
Bairros I e VI; Lote 02 Prefeituras Bairros II e X; Lote 03 Prefeituras Bairros III e IX; Lote 04 Prefeituras 
Bairros IV e VIII, e Lote 05 Prefeituras Bairros V e VII, no Município de Salvador/BA, sob regime de 
empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for 

necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. 

II— DAS FORMALIDADES LEGAIS 

Registra-se que foram cientificados os demais licitantes da existência e trâmite dos recursos administrativos 
interpostos, conforme publicação no DOM n° 7.605, pág. 7, de 25/03/2020 e no Portal da SUCOP. (fls. 

2.009) 

Por fim, no prazo legal, apenas, as licitantes CS CONSTRUÇÕES e GRADO ENGENHARIA apresentaram 

impugnação-contrarrazões aos recursos interpostos. 

III - DOS FATOS 

Em sede de julgamento dos Documentos de Habilitação, segunda fase do certame, a Comissão assim 

decidiu: 

HABILITAR a licitante CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA em razão de 
preencher os requisitás da capacidade jurídica; da Regularidade Fiscal, Previdenciória 
e Trabalhista; da demonstração da idoneidade financeira e da demonstração da 
capacidade técnica profissional e operacional das parcelas de maior relevância, 
conforme Relatório anexo, e HABILITAR a licitante GRADO ENGENHARIA LTDA em 
razão de preencher os requisitos da capacidade jurídica; da Regularidade Fiscal, 
Previdenciória e Trabalhista; da demonstração da idoneidade financeira e da 
demonstração da capacidade técnica profissional e operacional das parcelas de maior 

relevância, conforme Relatório anexo, conforme disposto, respectivamente, na 1•@ e 2@ 

ata de sessão interna. • 

'W) 

(À. 



vA) 

ço0P -è 

FL 	  

   

SU 	VIDOR 
Superintendê c_15 	O P 
Obras Públicas 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 

eào SALVADOR 
PREFEITURA 

 

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

IV — DA ANÁLISE DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES 

A Comissão de Licitação, em Ata de Sessão Interna de Julgamento dos documentos de habilitação, de 

12/03/2020, procedeu a análise e apreciou as impugnações registradas em Ata Sessão Publica, bem como 

toda a documentação acostada pelas empresas concorrentes no procedimento licitatório. (fls. 1.943/1.960) 

O resultado do julgamento do conjunto documental foi publicado no DOM n2  7.593, pág. 13, de 

16/03/2020 (segunda-feira) e no Portal da SUCOP. (fls. 1.961/1.962) 

Importa destacar que em virtude da inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento das Propostas 

de Preços, Lei Municipal 8421/2013, art. 63, foi realizado, inicialmente, o julgamento da Proposta de Preços 

e após encerrada essa fase, iniciou-se a segunda fase, com julgamento dos documentos de habilitação. 

Assim, consta do julgamento da fase de Habilitação, a decisão por HABILITAR em assentada, as 

RECORRIDAS, por entender que as mesmas atenderam às todas exigências editalícias. 

Ante a decisão da Comissão, em 23/03/2020 foi apresentado Recurso Administrativo, visando reformá-la 

em seus termos. 

Uma vez interposto o Recurso Administrativo (fls. 1.999/2.008), preliminarmente é preciso avaliar a 

tempestividade do Recurso e de suas Contrarrazões, se estiver tudo em conformidade com art. 109, alíneas 

"b" da Lei 8.666/93, e o disposto no item 15.1 e 15.2 do Edital. 

O prazo para interpor recurso e de apresentação de Contrarrazões é de 5 (cinco) dias úteis, pelo que se 

extinguiria o prazo recursal em 23/03/2020, sendo tempestivo o recurso apresentado pela Recorrente na 

mesma data. 

Em ato contínuo, procedeu-se a publicação da interposição do recurso no DOM n2  7.602, pág. 7, de 

25/03/2020, tendo as empresas CS CONSTRUÇÕES e GRADO ENGENHARIA apresentado suas contrarrazões 

(fls. 2.010/2015 e 2.045/2.052), tempestivamente, nos dias 27 e 30/03/2020 respectivamente, tendo em 

vista que o prazo se extinguiria em 01/04/2020. 

A Recorrente, alega, em suma, que as Recorridas não preencheram todos os requisitos elencados no Edital. 

Já as empresas CS CONSTRUÇÃO e GRADO ENGENHARIA em Contrarrazões, impugna e pede pelo 

indeferimento o recurso interposto em razão das Recorridas terem preenchido todos os requisitos do 

Edital. 

Ocorre que a decisão desta Comissão em habilitar as RECORRIDAS, refletiu na análise documental de 

Habilitação, momento em que não foi observada divergências entre o Edital e os documentos 

apresentados, concluindo-se que as mesmas apesentaram documentação hábil e necessária para a 

comprovação da exigência contida nos subitens 11.9.2; 11.12 e 11.12.1. 

Da Habilitação da CS CONSTRUÇÕES:  

Como se vê da CAT n2  5853/2019 e seu respectivo Atestado, originado do Contrato n2  014/2017 firmado 

com esta SUCOP, tem como objeto obras de melhorias habitacionais — Programa Morar Melhor — Cidade 

Melhor - no Município do Salvador/BA, correspondente ao LOTE 01 -Prefeitura Bairro: I — Centro/Brotas, 

compreendendo 1.000 unidades habitacionais. 
Ainda que o atestado apresentado seja parcial, a Contratada, consoante informações fornecidas pela 

Gerência de Obras Civis da SUCOP, até o momento já executou intervenções em 939 unidades. 

Portanto, restou comprovado que a licitante atendeu ao requisito do subitem 11.9.2, alíneas "a" e "b", item 

01 das Parcelas de Maior Relevância. 
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Da Habilitação da GRADO ENGENHARIA:  

Destarte, não se pode fazer qualquer restrição de qualquer funcionário, seja ele Engenheiro ou qualquer 

profissão para indicação e participação da equipe técnica. Caso a licitante utilize-se de um engenheiro na 

função de mestre de obras para compor sua equipe, não há óbice legal. Restando claro que a Recorrida 

utilizar-se-á de um profissional mais qualificado para desempenho dessa função. Portanto, o que não seria 

aceitável é o revés, um mestre de obras executar as funções de um engenheiro. Como bem frisou a 

Recorrida, "quem pode mais, pode menos" 

Ainda, para que não paire dúvidas, a Recorrida regista em sua Relação da Equipe Técnica, o Eng. Antonio 

Cesar Teixeira Mesquita Martins como Responsável Técnico da Obra, apresentando as CAT's e Atestados, e 

não o Eng. Rivelino de Freitas Rebouças. 

Assim, não houve qualquer descumprimento do Edital, quanto à indicação do mestre de obras, tendo em 

vista que o profissional indicado possui formação profissional superior ao exigido. Dessa forma, não há 

qualquer irregularidade ou ilegalidade quando da indicação do Sr. Rivelino de Freitas Rebouças para 

integrar a equipe técnica como mestre de obras, mesmo possuindo habilitação específica de engenheiro 

civil, vez que o mesmo aceitou em participar da equipe nesta condição, conforme Termo de Compromisso 

firmado. Registre-se, que no referido termo não há indicação de que este será o responsável técnico da 

obra, consoante assevera a Recorrente. 

Assevera ainda a Recorrente, que a declaração de PROTEÇÃO AO TRABALHO DE MENOR apresentada pela 

Recorrida, encontra-se em desconformidade com a norma constitucional, pois não esclareceu qual o 

posicionamento da empresa quanto à concessão de vagas para menores de 16 anos - se veda para 

qualquer tipo de trabalho ou se admite a contratação na condição de jovem aprendiz, acima dos 14 anos de 

idade. No entanto, no corpo da referida declaração registra que NÃO emprega menor de 18 anos em  

trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  bem como, seguindo abaixo: NEM menor de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, à partir de 14 anos,  restando claro e evidente o posicionamento da empresa. 

Como visto acima, as alegações trazidas pela Recorrente não consubstanciam fatos ensejadores para 

inabilitação das Recorridas, em razão destas atenderem às exigências do Edital. 

Então, ao menos no entendimento desta Comissão, em relação à decisão que habilitou as Recorridas, o ato 

foi devidamente motivado e legalmente amparado, não merecendo qualquer tipo de reforma. 

Destarte, conclui-se que a Administração Pública no curso do processo de licitação, não pode se afastar das 

regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e 

estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o 

tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do 

edital ou instrumento congênere. 
Ressaltamos que não há excesso algum, por parte da Comissão, mas sim o respeito ao Edital e ao art. 32  da 

Lei 8666/93. 

Art. 32. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculacão ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são corre/atos.  (grifamos) 



aly.a, c& ta,  
Ana Lúcia Luz de S. e Silva 

Aelso 

Adriana de Figueiredo Braga 

Membro 

Rose Mary M. Araújo 	 Maria d 

Membro 

G. Silva 

embro 

    

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 

 

5:re- 
Nffl$ SALVADOR 

PREFEITURA 

 

  

Superintendência de 
Obras Públicas PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

É clara a importância da administração pública buscar as propostas mais vantajosas, desde que estas 

respeitem as exigências do edital, garantindo assim o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, 

visto que o Edital torna-se lei entre as partes, e assim sendo, as licitantes que deixarem de atender os 

requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos estarão sujeitas a não serem admitidas, declaradas 

incapazes, inabilitadas ou desclassificadas no certame. A busca da melhor proposta deve utilizar todos os 

critérios objetivos em conformidade com o Edital, estando um vinculado a outro, garantindo dessa forma a 

isonomia nas contratações da Administração Pública. 

Destarte, reformar a referida decisão seria em análise, atentar à verdade dos autos. A licitação é um 

procedimento onde se observa a formalidade necessária e suficiente para garantir a segurança tanto para o 

licitante quanto para a Administração. 

V — CONCLUSÃO 

Portanto, com fundamento no Princípio da Legalidade, que somente autoriza a Administração a realizar 

ato se a lei tiver autorizado a sua prática, no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, que 

vincula a Administração aos seus termos, e no Princípio da Isonomia, que veda a diferenciação entre os 

particulares a Comissão decidiu conhecer o Recurso, por ser tempestivo e estar nos moldes da Lei e NEGAR 

SEU PROVIMENTO,  mantendo-se o posicionamento inicial, no sentido de declarar HABILITADAS as 

licitantes CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e GRADO ENGENHARIA LTDA, nos autos da 

Concorrência n° 002/2020, pelas razões esposadas neste julgamento. 

É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão Superior acerca da adjudicação 

e/ou homologação do certame. 

Assim, levando-se em conta o princípio do duplo grau de jurisdição, encaminha-se o Processo à autoridade 

superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 42, da Lei 8.666/1993. 

Após deliberação, retornem-se os autos para atender ao princípio da publicidade. 

Em, 02 de abril de 2020 
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PARECER N2  103/2020 

Licitação. 	Concorrência 	n2 	002/2020. 	Recursos 

Administrativos. Contrarrazões. Analise. Julgamento. 
Indeferimento. Deferimento. 

Trata-se de recursos administrativos interpostos pelas empresas SANJUAN ENGENHARIA LTDA e ROBLE 

SERVIÇOS LTDA, contra decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação — COPEL, com pedido 

de reconsideração, tendo em vista a inabilitação e habilitação de licitantes na Concorrência n2  002/2020. 

Insta esclarecer que a Concorrência em referência consiste no objeto de Contratação de empresas para 

execução das obras de Melhorias Habitacionais em 10.000 (dez mil) imóveis, Programa Morar Melhor, 

Cidade Melhor, subdivididos em 05 (cinco) Lotes, Prefeitura Bairro: Lote 01 Prefeitura Bairro I e VI; Lote 

02 Prefeitura Bairro II e X; Lote 03 Prefeitura Bairro III e IX; Lote 04 Prefeitura Bairro IV e VIII; Lote 05 

Prefeitura Bairro V e VII, no Municípios de Salvador/BA, sob regime de empreitada por preço unitários, 

com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para execução destes 

serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. 

Cumpre informar que foram cientificados os demais licitantes da existência e trâmite dos recursos 

administrativos interpostos, conforme publicação no DOM n2 7.605, pág. 7, de 25 de março de 2020 e no 

Portal da SUCOP. 

Contudo, no prazo legal, as licitantes MASTER SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, CS CONSTRUÇÕES e GRADO 

ENGENHARIA, apresentaram impugnações- contrarrazões aos recursos interpostos. 

Foram apresentados dois Recursos Administrativos, sendo um pela Recorrente SANJUAN ENGENHARIA 

LTDA e outro pela ROBLE SERVIÇOS LTDA. 

DAS ALEGAÇOES DAS RECORENTES (SANJUAN e ROBLE) 

Alega, a SANJUAN, em síntese: 

Que atendeu ao item 12 do termo de referência, declaração não observada pela COPEL, através da 

declaração contida na Carta da Proposta de Preços, alínea "g"; 
Ainda que se entenda que a exigência do item 12 do Termo de Referência seja parte integrante do 

rol previsto no item 11 do corpo do edital (e não é), deve-se ressaltar que a declaração foi 

apresentada. 
Que o anexo 12 do edital determina que o licitante terá de fazer uma declaração de que tem plano 

conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços. Tal medida tem 

fundamento para fins de evitar que eventual vencedora, quando do início da execução do objeto, 

intente denunciar o contrato ou alegue falta de condições se segurança por ignorar as condições 

físicas e sociais do local; 
Que a Recorrente já está prestando à SUCOP os mesmos serviços ora licitados, em local com as 

mesmas características do objeto desta licitação; 
Ainda que se alegue que tal declaração foi apostada em Carta Proposta ao invés do Termo de 

Referência, tal não consubstancia fato ensejador da inabilitação, seja porque tal exigência não 

estava no rol dos documentos de habilitação do edital, 

que não se imponha um rigor excessivo, solicitando que seja afastada do julgamento, a declaração 

exigida no TR, vez que, entende a Recorrente, suprido o atendimento do quesito através da sua 

proposta de preços, afirmando que a declaração contida na alínea "g" atenderia à exigência contida 

no item 12 do TR. 
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Da mesma forma, alega a ROBLE, em síntese: 

Sucede que, consoante se observa da documentação da habilitação mencionada licitante, 

trata-se de um ATESTADO PARCIAL, o que significa dizer que, à época de sua emissão, o 

contrato e, via de consequência, as obras estavam em andamento. Tal circunstância 

evidencia a existência de um fato que não foi observado por esta ilustre comissão na 

atestação da CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; 

Advêm que a GRADO ENGENHARIA LTDA. descurou-se do cumprimento da norma editalícia 

quanto à indicação do mestre de obras, pois é inconteste que o Sr. Rivelino de Freitas 

Rebouças não pode integrar a equipe técnica da licitação em comento como mestre de obras, 

uma vez que possui habilitação específica de engenheiro civil e com essa qualificação integra 

a equipe da empresa averbada no CREA, inclusive na condição de responsável técnico. Alega 

que o mestre de obras é um profissional que executa atividades específicas e bastante 

diferentes daquelas desempenhadas por um engenheiro civil. Muito embora para ser mestre 

de obras não se exija formação específica em engenharia, sabe-se que a execução das tarefas 

inerente ao mestre requer experiência na execução e acompanhamento dos trabalhos de 

todos os demais trabalhadores de uma obra - pedreiros, armadores, carpinteiros etc. 

A par disso, também se observa que a mencionada concorrente apresentou declaração de 

PROTEÇÃO AO TRABALHO DE MENOR em desconformidade com a norma constitucional, 

pois não esclareceu qual o posicionamento da empresa quanto à concessão de vagas para 

menores de 16 anos - se veda para qualquer tipo de trabalho ou se admite a contratação, na 

condição de jovem aprendiz, acima dos 14 anos de idade. 

DAS CONTRARRAZÕES 

Da CS CONSTRUÇÕES 

Alega que diferentemente do que foi ardilosamente omitido pela Roble, até a data de emissão do 

Atestado Técnico fornecido por esse próprio Órgão Licitante, em 11/03/2019, a Recorrida havia 

executado um total de 939 (novecentos e trinta e nove) casas,  o que pode ser verificado através das 20 

(vinte) Ordens de Serviços emitidas à época bem como diligência realizada para emissão da análise e 

parecer técnico quanto aos atestados apresentados, O QUE NATURALMENTE TORNA A CS 

ABSOLUTAMENTE APTA E HABILITADA A OPERAR O OBJETO LICITADO! 

Da GRADO ENGENHARIA 

Aduz que o único propósito da ROBLE na interposição do Recurso é o de impedir que a GRADO arremate 

o objeto do certame, a fim de que não seja a vencedora da Concorrência n° 002/2020, visto que os 

argumentos tecidos pela Recorrente são absolutamente ilógicos, irrazoáveis e desprovidos de coerência 

técnica, trazidos através de uma petição confusa, mal escrita e repetitiva. 

Destaque-se, ainda, que a Recorrida apresentou TODA documentação exigida no instrumento 

convocatório, inclusive na tocante matéria impugnada em recurso, e por essa razão a empresa foi 

habilitada SEM QUALQUER RESSALVA, conforme demonstrado na 2 a Ata de Julgamento da à SUCOP 

Sessão Interna do certame. 
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Da MASTER SERVIÇOS 

Registra que a SANJUAN ENGENHARIA não apresentou as condições necessárias ao atendimento 

das exigências contidas no Edital no que concerne à sua capacidade de atendimento às regras pré-

estabelecidas no instrumento convocatório. Em suas alegações, a Recorrente alega que não seria 

necessária a apresentação da Declaração - claramente exigida pelo Edital para comprovação de 

habilitação de licitantes - pelo fato de supostamente estar prestando serviço similar ao objeto do 
certame em comento nos moldes do Contrato Administrativo n° 022/2017, sendo que o referido 

contrato é estranho ao processo administrativo da Concorrência Pública n° 002/2020, jamais 

podendo ser considerado para a finalidade pretendida pela Recorrente, sendo esse pretexto 

incompatível com a lei e com a lógica. Para suprir a ausência da "Declaração de Visita", a 

Recorrente passa a aduzir, paradoxalmente, que apresentou tal declaração no item "g" da proposta 

de preços. 

De acordo com o Edital, os licitantes deveriam apresentar 02 (dois) envelopes: o Envelope 01 

contendo a PROPOSTA DE PREÇOS; e o Envelope 02 contendo a DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO. Destarte, importante reiterar que, conforme item 12 do Termo de Referência, o 

licitante deveria apresentar a "Declaração de Visita" junto à Documentação de Habilitação, sob 

pena de inabilitação. Não há, portanto, nenhuma dúvida de que a supracitada exigência contida no 

instrumento convocatório foi, indiscutivelmente, descumprida pela RECORRENTE (SANJUAN). 

DA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS  

O prazo para interpor o recurso e de apresentação de Contrarrazões é de 5 (cinco) dias úteis, pelo que se 

extinguiria o prazo recursal em 23 de março de 2020, sendo tempestivo o recurso apresentado pelas 

empresas SANJUAN ENGENHARIA LTDA e ROBLE SERVIÇOS LTDA, na mesma data. 

Em seguida, procedeu-se as publicações das interposições dos recursos no DOM n° 7.602, pág. 7 de 25 de 
março de 2020, tendo a empresa MASTER SERVIÇOS apresentado suas contrarrazões, tempestivamente, 

no dia 31 de março de 2020, tendo em vista que o prazo se extinguiria em 01 de abril de 2020, sendo 
assim, as empresas CS CONSTRUÇÕES e GRADO ENGENHARIA apresentaram as suas contrarrazões, 

tempestividade e respectivamente, nos dias 27 e 30 de março de 2020, nessa ordem, tendo em conta que 

o prazo se extinguiria em 01 de abril de 2020. 

Insurge a recorrente contra o julgamento da fase de Habilitação, que decidiu por INABILITAR a SANJUAN 
ENGENHARIA LTDA, por entender que a mesma não atendeu as exigências impostas no item 12 do Termo 

de Referência do instrumento convocatório, eis que não apresentou a "Declaração de que tem pleno 
conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços, das ocupações irregulares, das 

áreas de risco, das dificuldades de acesso e da condução de transporte de material, considerando todos 

esses aspectos na formação do preço proposto e das informações técnicas necessárias à elaboração de 

sua proposta"(artigo 30, da Lei 8.666/93), bem com, a decisão de HABILITAR as empresas CS 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e GRADO ENGENHARIA LTDA, por entender que as mesmas 

atenderam às todas exigências editalícias. 

Em relação a Inabilitação da SANJUAN ENGENHARIA LTDA: 

A decisão da COPEL em inabilitar a SANJUAN ENGENHARIA LTDA, na análise documental de 

Habilitação, momento em que foi observada divergência entre o Edital e os documentos 

apresentados, observou que a mesma não apesentou documentação hábil e necessária para a 
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comprovação da exigência contida no item 12 do TR. Já as empresas CS CONSTRUÇÕES e GRADO 

ENGENHARIA, apresentaram documentação hábil e necessária para a comprovação da exigência 
contida nos subitens 11.9.2; 11.12 e 11.12.1. 

Com relação a empresa SANJUAN ENGENHARIA, a Carta da Proposta de Preços (anexo VII) traz 

entre outras, a declaração contida na alínea "g", ou seja, a licitante apenas preencheu sua proposta, 

de acordo com o modelo apresentado, a COPEL, entendeu que a facultatividade ou mesmo 

substituição arguida pela SANJUAN ENGENHARIA LTDA, não condiz com o requisito do Termo de 

Referência (TR), o qual é muito claro ao invocar que, a não apresentação da declaração, será 
fundamento de inabilitação, encontrando respaldo legal no art. 30, inciso III, da Lei de Licitações e 

Contratos n° 8.666/93. 

Registra -se que o Termo de Referência e seus requisitos são basicamente, suficiente e clara do 

objeto, compreendendo: 

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado; 
os critérios de aceitação das propostas; 
as exigências de habilitação; 
as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 

inclusive com fixação dos prazos e das demais condições essenciais para sua execução, etc... 

No entanto, dispõem os subitens 2.4, 2.5 e 15.1 do edital: 

2.4 - A licitante deverá examinar cuidadosamente o conteúdo das 
instruções, condições, quadros, documentação padrão, exigências, 
decretos, normas e especificações, citados neste Edital e em seus 
Anexos. Toda a documentação relativa a esta licitação poderá ser 
consultada e/ou adquirida pela licitante, junto à Comissão Permanente 
de Licitação da SUCOP 

2.5 - Até o 52  (quinto) dia útil anterior à data de recebimento dos 
envelopes, qualquer interessado poderá formular consultas, 
correspondente a este Edital, pelo e-mail: copel.sucop@hotmail.com  

15.1 - O licitante que se julgar prejudicado quanto ao edital ou à decisão 
da Comissão, poderá impugnar o Ato Convocatório ou interpor Recurso 
na forma e prazo estabelecidos nos arts. 41 e 109, da Lei Federal n2  

8.666/93, o que não poderá ser feito através de fax ou e-mail. 

De outro modo, ao participar do processo licitatório sem ter feito qualquer 
questionamento/consulta ou mesmo impugnação do Edital para alterar cláusula que supostamente 
o prejudicaria, ora, no seu entendimento estivesse irregular, a licitante concorda com seus termos, 
devendo, por sua vez, apresentar os documentos solicitados no edital. 

Por isso, atinente DECLARAÇÃO visa resguardar a própria municipalidade de alegações baseadas 

em desconhecimento da dimensão dos serviços, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes 
do que será perpetrado, precavendo infundadas majorações de preços por parte de quem será 
contratada. Logo, a não apresentação do documento declaratório, por si só, tem o condão de 
inabilitar a empresa do certame. 
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Por essa razão, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode 

se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir 

segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se 
assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as 

disposições constantes do edital ou instrumento congênere. Portanto, não merece prosperar as 

alegações da Recorrente SANJUAN ENGENHARIA LTDA. 

Quanto a habilitação da CS CONSTRUCÕES 

Insta salientar que da CAT n9  5853/2019 e seu respectivo Atestado, originado do Contrato n2  

014/2017 firmado com esta SUCOP, tem como objeto obras de melhorias habitacionais — Programa 

Morar Melhor — Cidade Melhor - no Município do Salvador/BA, correspondente ao LOTE 01 - 

Prefeitura Bairro: I — Centro/Brotas, compreendendo 1.000 unidades habitacionais. Ainda que o 

atestado apresentado seja parcial, a Contratada, consoante informações fornecidas pela Gerência 

de Obras Civis da SUCOP, até o momento já executou intervenções em 939 unidades. 

Portanto, restou comprovado que a licitante atendeu ao requisito do subitem 11.9.2, alíneas "a" e 

"b", item 01 das Parcelas de Maior Relevância. 

Da habilitação da GRADO ENGENHARIA: 

Cumpre salientar que não se pode fazer qualquer restrição de qualquer funcionário, seja ele 

Engenheiro ou qualquer profissão para indicação e participação da equipe técnica. Caso a licitante 
utilize-se de um engenheiro na função de mestre de obras para compor sua equipe, não há óbice 
legal. Restando claro que a Recorrida utilizar-se-á de um profissional mais qualificado para 

desempenho dessa função. Portanto, o que não seria aceitável é o revés, um mestre de obras 

executar as funções de um engenheiro. Como bem frisou a Recorrida, "quem pode mais, pode 

menos" 

Ademais, como registrado pela COPEL, a Recorrida apresentou em sua Relação da Equipe Técnica, 

o Eng. Antônio Cesar Teixeira Mesquita Martins como Responsável Técnico da Obra, apresentando 

as CAT's e Atestados, e não o Eng. Rivelino de Freitas Rebouças. 

Assim acertado foi a decisão da Comissão ao considerar que, não houve qualquer descumprimento 
do Edital, quanto à indicação do mestre de obras, tendo em vista que o profissional indicado possui 

formação profissional superior ao exigido. Dessa forma, não há qualquer irregularidade ou 
ilegalidade quando da indicação do Sr. Rivelino de Freitas Rebouças para integrar a equipe técnica 

como mestre de obras, mesmo possuindo habilitação específica de engenheiro civil, vez que o 

mesmo aceitou em participar da equipe nesta condição, conforme Termo de Compromisso firmado. 

Quanto a declaração de PROTEÇÃO AO TRABALHO DE MENOR apresentado pela GRADO, no corpo 

da referida declaração registra que NÃO emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre,  bem como, seguindo abaixo: NEM menor de 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz, à partir de 14 anos,  restando claro e evidente o posicionamento da empresa. 

Como visto acima, as alegações trazidas pela Recorrente não consubstanciam fatos ensejadores 

para inabilitação das Recorridas, em razão destas atenderem às exigências do Edital. 
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Portanto, a decisão da COPEL que habilitou as Recorridas, foi ato devidamente motivado e 

legalmente amparado, não merecendo qualquer tipo de reforma. 

CONCLUSÃO 

Por todo exposto, opinamos em acompanhar a decisão proferida pela COPEL, conhecendo os 

recursos e, NEGAR-LHES PROVIMENTO,  mantendo o posicionamento inicial de DECLARAR: 

INABILITADA  a licitante SANJUAN ENGENHARIA LTDA e HABILITADAS  as licitantes CS 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e GRADO ENGENHARIA LTDA, nos autos da 

Concorrência n° 002/2020, pelas razões esposadas neste julgamento. 

É o parecer, s.m.j. 
Salvador, 07 de abril de 2020. 

0 
Jaqueline M 	arros 

	 cu 

Assessora Jun uca — 17.173 OAB/BA 	 Bacharelada em Direito/ASJUR 
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Licitação. Concorrência n2. 002/2020. Processo Administrativo n°: 

7/2020. Recursos Administrativos. Pedidos de Reconsiderações. 
Decisão Hierárquica. Não Provimentos. 

Considerando os fatos circunstanciados no julgamento da COPEL (fls. 

2.068/2.073 e 2.074/2.077) e no Parecer ASJUR n° 103/2020 (fls. 

2.079/2.084), homologo a decisão julgando IMPROCEDENTES os Recursos 
apresentados, mantendo a decisão atacada, permanecendo inabilitada a 

licitante SANJUAN ENGENHARIA LTDA, bem como, habilitadas as 

licitantes CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e GRADO 

ENGENHARIA, no presente certame. 

Publique-se. 

À 

Comissão de Licitação, 

Para adoção das devidas providências, visando prosseguir com o 

procedimento licitatório. 
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