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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 
RESPOSTA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DESCISÃ O DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2009, PROCESSO Nº 23142.005076/2009, PELA VIA NET 
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. 
 
 
Prezados Senhores; 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação constituída pela Portaria nº 845 de 13 de julho de 2009, reuniu-se para 
analisar o Recurso interposto pela sociedade VIA NET SERIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. Da 
análise, a CPL, verificou o pleito da sociedade acima mencionada, que requer a reconsideração desta 
comissão, quanto a sua inabilitação, sob alegação de que atendeu todas as exigências do edital. Nas alegações 
dispostas no recurso a sociedade alega que, de acordo com a Resolução nº 278/CONFER de 27 de maio de 
1983, que dispõe sobre o exercício profissional dos Técnicos Industriais e Técnicos Agrícolas de Nível Médio ou 
de 2º Grau, diz no seu Art. 3º - “Sem prejuízo de exercício das mesmas atividades por profissionais de nível 
superior habilitados na forma da legislação específica, os Técnicos Industriais e Técnicos Agrícolas de 2º Grau, 
observado o disposto nos Arts. 4º e 5º, poderão: I – conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua 
especialidade; II – prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 
tecnologias; III – orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e 
instalações;”. Diz ainda, em seu Art. 4º da mesma resolução: “As atribuições dos Técnicos Industriais de 2º 
Grau, em suas diversas modalidades, para efeito de exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os 
limites de sua formação, consistem em: I – executar e conduzir diretamente a execução técnica de trabalhos 
profissionais referentes à instalação, montagem e operação;”. Após analise do referido documento a CPL 
baseada nos seguintes itens do Edital - 2. OBJETO DA LICITAÇÃO  - A presente licitação se destina à 
contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de engenharia para infra-estrutura e 
cabeação necessários à Implantação de pontos de rede lógica de dados e voz do IF-BAHIA/Campus de Santo 
Amaro da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a partir das prioridades estabelecidas pela 
instituição e em conformidade com este edital e seus anexos e as normas técnicas pertinentes, e também no 
item - A.4 -  02 (dois) atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante do 
serviço, devidamente registrado no CREA e acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo 
CREA, em nome de profissionais de nível superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente 
da empresa licitante, onde fique comprovada a responsabilidade técnica na execução de serviços de 
engenharia especificamente de cabeamento estruturado em quantidade de pontos igual ou superior ao 
solicitado no presente edital. Dessa forma, a CPL mantém a posição já tomada quanto ao resultado da fase de 
habilitação e indefere o recurso interposto pela sociedade VIA NET SERIÇOS E COMÉRCIO DE 
INFORMÁTICA LTDA. Essa é a nossa decisão. 

 
 
Salvador, 28 de agosto de 2009. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação 


