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ANEXO 1 DO PROCESSO 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO DA 

SUCOP — SALVADOR/BA 

PROTOCOLO / SUCOP 

RECEBIDO POR: 

EM S_42:1...L,} ÀS 	7-5 Hs 

Processo administrativo n2118/2020 

Concorrência n2007/2020 

CBS —COMPANHIA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 11.630.923/0001-43, com sede na Rua Jacobina, 

n2160, Emp. Maximino P. Garrido, 1° andar, Rio Vermelho, Salvador-BA, CEP: 41940-160, vem, 

perante Vossa Senhoria, por seu representante legal, com fulcro no art. 109, I, a, da Lei n2  

8.666/93, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO  em face da decisão da Comissão Permanente 

de Licitação de 24/11/2020, que habilitou a licitante EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA 

INDUSTRIA E SANEAMENTO LTDA, conforme razões a seguir aduzidas. 

I — DA TEM PESTIVIDADE 

Inicialmente, resta demonstrada a tempestividade do presente Recurso, 

haja vista que, publicada a decisão no Diário Oficial de 02/12/2020 (quarta-feira), iniciando-se 

o cômputo dos 05 (cinco) dias úteis' em 03/12/2020 (quinta-feira), expirando-se o prazo em 

09/12/2020 (quarta-feira). 

' Lei 8.666/93 

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-
se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
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II— DA SÍNTESE DOS FATOS 

Após a abertura dos envelopes de habilitação das licitantes, em 

cumprimento ao Edital da concorrência n9007/2020, foi considerada habilitada a licitante EBISA 

ENGENHARIA, conforme 1R Ata da Sessão Interna. 

Entretanto, data vênia, a aludida decisão desconsiderou o critério 

objetivo de julgamento que deve permear as licitações, porquanto não observou a insuficiência 

técnica dos atestados apresentados pela referida licitante, o que fatalmente conduziria à sua 

inabilitação para o certame, razão pela qual se insurge esta Recorrente. 

III — DA RAZÕES DO RECURSO 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela Recorrente em face 

da decisão desta Comissão Permanente de licitação da SUCOP que habilitou a licitante EB1SA 

ENGENHARIA, a despeito da insuficiência de sua documentação no que tange à comprovação 

da capacidade técnica. 

111.1 — Do descumprimento ao item 11.9 do Edital 

O Edital dispõe, em seu item 11.9, que as licitantes devem comprovar a 

qualificação técnica através dos seguintes documentos: 

11.9 - Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica 
11.9.1 — (...); 
11.9.2 - Capacidade Técnico Profissional: A comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos, com o objeto da licitação, será realizada através de 
Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrados na entidade profissional competente, acompanhado(s) 
da respectiva Certidão de Acervo Técnico—AT, comprovando as parcelas de maior 
releváncia técnica a seguir definidas: 

ATESTAÇÃO - Parcelas de Maior Relevância 

I , 	ITEM SERVIÇOS 
i 

1 	1 Assentamento cle meio-fio 
r.--- 
I 	2 Execução de pavimento tom aplicação de concreto asfáltico 
I-- 

! 	3  1  
instalação de cimos D-100mm em Vala Técnica/Vala Compartilhada/Galeria de dotou 

envolvidas por concreto, com pelo menos 4 dutos 

I 
I 	4 

Execução de canal para macrodrenagem em galeda de concreto amuado com área de 

seção mínima de 4,6m1  

Assentamento de tubulações para drenagem D>300rvitult 
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11.9.3 - Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de que o licitante 
executou serviço/obra de características semelhantes ao objeto da licitação, 
considerando-se as parcelas de maior relevância e os quantitativos mínimos a 
seguir definidos, mediante apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica 
em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

ATESTA CÃO - Parcelas de Maior Relevância 

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. 

1 Assentamento de meio-fio ivi 1.200 

2 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico M' 180 

3 
Instalação 	de 	dutos 	D=100mm 	em 	Vala 	Técnica/Vala 
Compartilhada/Galeria de dutos envolvidas por concreto, com pelo 
menos 4 dutos 

NI 480 

4 to EXeCtIO0 de canal para macrodrenagem em galeria de concreto 
armado com área de seção mínima de 4,0m' 

190 

Assentamento de tuhulapSes para drenagem D>300MM M 300 

Trata-se, pois, da materialização do quanto previsto no art. 30 da Lei 

08.666/93, que atribui ao Edital a prerrogativa de definir as parcelas de maior relevância 

técnica e de valor significativo que devam ser comprovadas pelas licitantes: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I- registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para 
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos¡ 
III— (...); 
§ 1° A comprovação de aptidão referida no inciso li do "caput" deste artigo, no caso 
das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 
pessoas Jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas 
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 
de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências 
de quantidades mínimas ou prazos máximos; 
§ 2° As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas 
no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.  

Pois bem, a despeito da clareza e objetividade do Edital quanto às 

técnicas e quantitativos mínimos exigidos, tem-se que os atestados apresentados pela EBISA 

ENGENHARIA não se revelaram suficientes para comprovar sua capacidade técnica relativa aos 

serviços exigidos. 
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É que o item 3 da cláusula 11.9.3 do Instrumento Convocatório exigiu das 

licitantes a apresentação de atestados técnicos comprovando a capacidade técnica de execução 

de, no mínimo, 480 metros de "Instalação de Dutos=10Ornm em Vala Técnica/ Vala 

Compartilhada/Galeria de dutos envolvidas por concreto, com pelo menos 4 dutos". 

Obviamente, todas essas características são necessárias e compõem a qualificação exigida pelo 

Edital, mesmo porque não foram impugnadas no tempo adequado. 

A D. Comissão Permanente de Licitação da SUCOP, quando da análise da 

qualificação técnica, considerou que o atestado de fls. 139 da Documentação apresentada pela 

EBISA ENGENHARIA comprovaria a realização da parcela técnica exigida, conforme anexo da 12 

Ata da Sessão Interna. 

Sucede que o atestado de fls. 139 refere apenas e tão somente um 

quantitativo de galeria de dutos, não comprovando o emprego da técnica exigida pelo Edital, 

qual seja, "instalação de Dutos=100mm  em Vala Técnica/ Vala Compartilhada/Galeria de dutos 

envolvidas por concreto, com pelo menos 4 dutos", 

Galeria de Duros: 

36PVC 773,00m 

24PVC -1.770,20m 

12Pve -2.627,90m 

06PVC -2.229,80m 

Ou seja, a licitante EBISA ENGENHARIA não comprovou a qualificação 

técnica para a execução de Galeria de dutos envolvidas por concreto, com pelo menos 4 dutos 

de 100mm,  conforme exigido pelo Instrumento Convocatório. 

Nessa senda, é consabido que a licitante que não fizer prova da sua 

qualificação técnica para a participação do certame será inabilitada, por força dos princípios da 

legalidade, da igualdade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, 

todos previstos no art. 32  da Lei 08.666/93: 

é 
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Art. 39- 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 vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Com efeito, somente através da estrita observância objetiva das "regras 

do jogo" previamente estabelecidas é possível garantir o tratamento isonômico entre as 

licitantes, tão caro aos processos licitatórios. 

Nesse sentido, atento à importância do cumprimento das exigências 

expressas do Instrumento Convocatório, o item 24.11 do Edital dispõe que, mesmo depois de 

habilitada, a licitante poderá ser desclassificada, caso se identifique a falta da comprovação da 

sua capacidade técnica: 

24.11 - Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o 
licitante ou o adjudicatário, por despacho motivado, se, após a fase da 
habilitação, tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao 
julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica 
ou financeira. 

Por fim, oportuno registrar que, quando do julgamento de Recurso 

Administrativo interposto no âmbito da concorrência internacional n911/2019, esta mesma 

Comissão Permanente de Licitação inabilitou o CONSÓRCIO ORLA AMARALINA justamente por 

não constar em alguns dos atestados apresentados na ocasião a menção à utilização da técnica 

exigida no edital ("vala técnica"). 

É exatamente o caso que ora se apresenta, porquanto a EBISA 

ENGENHARIA apresentou atestados que não mencionam a técnica utilizada, razão pela qual a 

decisão pela desconsideração dos atestados apresentados e consequente inabilitação da 

licitante é inarredável. 

Vale dizer que os princípios da impessoalidade e da probidade 

administrativa impõem a existência de congruência nas decisões do gestor público, com a 

estrita vinculação decisões precedentes, de modo a garantir a isonomia entre os administrados. 
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Nessa senda, seja porque a EWA ENGENHARIA não comprovou sua 

qualificação técnica operacional para a consecução do objeto do certame, seja, também, em 

face do precedente citado (princípio da congruência), faz-se imperioso que seja INABILITADA a 

licitante. 

IV. 	DA CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, em face do efeito suspensivo  natural do presente 

recurso (Art. 1092, §29, lei n°8.666/93 e item 15.1 do Edital), pugna pela suspensão de todos 

os atos da presente Concorrência 0007/2020 até o julgamento deste expediente. 

Ato contínuo, requer a reconsideração da presente decisão  por parte da 

Comissão Permanente de Licitação, considerando o permissivo do §49, art. 109, Lei n98.666/93. 

No mérito, requer seja reformada,  pela Autoridade Superior, a decisão 

que habilitou a licitante EBISA ENGENHARIA na Concorrência n9007/2020. 

Salvador /BA, 09 de dezembro de 2020. 

CBS COMPANFHBAHIANA DE SANEAMENTO LTDA 

CNP.' n911.630.923/0001-43 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a cornar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos ce: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

§ 2 O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 

motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 
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