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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2018 – COMPEL 

OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução de manutenção de contenção 

de encostas, no Município de Camaçari, Bahia. 

DATA DE ABERTURA: 03/09/2018 

RECORRENTE: P J CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de habilitação da empresa Recorrida foi publicada no Portal de Compras em 

19/10/2018. A recorrente apresentou seu recurso em 26/10/2018.  

Na forma do art. 109, I da Lei 8.666/93 o prazo para apresentação de recurso contra 

inabilitação é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Outrossim, na data de 29/10/2018 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa 

CM CONSTRUTORA - EIRELI. Também tempestivas tendo em vista a publicação da 

interposição de Recurso realizada em 30/10/2018. 

RESUMO DOS FATOS 

A COMPEL procedeu à habilitação da licitante CM CONSTRUTORA após criteriosa análise 

da documentação apresentada. A Recorrente insurge-se contra esta habilitação alegando 

insuficiência da documentação apresentada. 

DO PEDIDO 

“(...) requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para: que a empresa CM 

construtora seja inabilitada por apresentar falhas graves na sua habilitação; (..) assim como 

acatar a classificação da proposta da recorrente (...); que seja revisto (...) a decisão que 

classificou a CM diante da falha encontrada na sua proposta de preços (...)” (omissis). 
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DAS CONTRARRAZÕES 

Em suas contrarrazões a Recorrida CM CONSTRUTORA alega em sua defesa que: (1CR) a 

demonstração da capacidade técnica operacional da CM pode ser verificada em 02 atestados: 

primeiro, atestado com indicação de 2.108,32m² para Alvenaria do Bloco de Concreto com 

função Estrutural (CAT nº 2719/2010) e o segundo, atestado com indicação de 1.210m² de 

Alvenaria de Bloco de concreto (CAT 755/2003). Afirma que tais atestados demonstram 

quantidade maior daquela prevista no edital (2.330m²). Alega ainda que nos atestados que 

consubstanciam a CAT 755/2003 ainda se depreende a quantidade de 6.556,00m² de Alvenaria 

de Bloco Cerâmico para paredes e painéis. Aduz que bloco cerâmico de fechamento é também 

uma forma de execução de bloco de concreto estrutural, pois ambos tratam de alvenaria 

estrutural. 

As demais questões de contrarrazões trazidas se referem a matéria já decidida em julgamento 

acerca da fase classificatória, superadas, portanto, neste certame, razão pela qual se deixa de 

conhece-las.  

DO JULGAMENTO  

Preliminarmente: 

Preliminarmente, cumpre destacar a recalcitrância da Recorrente em apresentar recursos 

procrastinatórios sem fundamentação robusta e com redação confusa, gerando atrasos nos 

certames e tumultuando os processos licitatórios. Como exemplo podemos citar os casos das 

CP 04/2018 (drenagem de canais) e CP 03/2018 (recuperação de pavimentação), onde a matéria 

recursal era sempre situação de fato já definida nos autos ou matéria de direito já decidida em 

questão idêntica contra ou a favor da própria Recorrente. Não sendo demais relembrar que até 

acusação de extravio de documento nas dependências da COMPEL já foi suscitada pela 

Recorrente (CP 03/2018), contra o que inclusive já se requereu às autoridades superiores 

abertura de procedimento administrativo para apuração de conduta ilícita. 

Este adendo inicial tem por escopo circunstanciar possível abuso de direito praticado pela 

Recorrente nas licitações no Município de Camaçari. Em razão de deter direito recursal em 

todos os certames que participa, a Recorrente extrapola os limites deste direito ao deduzir 
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recursos infundados, que versam na maior parte das vezes acerca de situações de fato 

comprovadas nos autos, deixando claro que seu intuito é procrastinar a conclusão dos certames, 

gerando prejuízo para a Administração Municipal que fica impedida de proceder às 

contratações de que necessita para a consecução da sua finalidade primária. 

Doravante requer-se às autoridades superiores a adoção de providências no sentido de apurar a 

eventual ocorrência da hipótese prevista no art. 187 do Código Civil: 

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, 

ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 

fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 

Ensejando, portanto, a aplicação das penalidades previstas no art. 87, III e IV da Lei 8.666/93 

na forma autorizada pelo Art. 88, II da Lei 8.666/93, devido à prática de ato ilícito, caso venha 

a ser de fato configurado em procedimento próprio: 

“Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior 

poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, 

em razão dos contratos regidos por esta Lei: 

(...) 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação;” 

Desta forma, fica desde já advertida a Recorrente de que deverá observar os limites legais a que 

seu direito deve obedecer, tendo cautela no manejo de novos recursos infundados e confusos 

como o que ora se passa a julgar. 

Do mérito: 

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais e contra recursais, de forma numerada 

para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que a recorrida CM CONSTRUTORA não apresentou 

atestação técnico operacional e profissional conforme exigido no item 8.2.4.c.1. Apresenta 
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quadro resumo para o item “Alvenaria Bloco Concreto Estrutural – 230m²” com 3 itens 

indicando que as certidões apresentadas não atendem ao solicitado. Afirma que não foi 

atestada quantidade suficiente para este item, pois os itens de alvenaria citados no atestado 

não são específicos para a função estrutural, estando contemplado no atestado apenas dois 

itens de alvenaria de blocos diferentes: um estrutural e outro como mera vedação. Conclui que 

sendo o objeto da licitação obras de contenção, a alvenaria deve sim ser estrutural como pede 

o edital, devendo, por este motivo, ser inabilitada a licitante Recorrida. Apresenta ainda mais 

dois quadros resumo, um para o item “Alvenaria Muro de Arrimo de Pedra Argamassada – 

1200m³” e “Transporte Comercial com Caminhão Basculante de 10m³ em Rodovia 

Pavimentada (DENS=1,5T/m³) – 152.000 T/Km”, aduzindo que a quantidade certificada nos 

atestados da Recorrida está abaixo daquela solicitada no edital.  

CONTRARRAZÃO RECURSAO (1CR): a demonstração da capacidade técnica 

operacional da CM pode ser verificada em 02 atestados: primeiro, atestado com indicação de 

2.108,32m² para Alvenaria do Bloco de Concreto com função Estrutural (CAT nº 2719/2010) e 

o segundo, atestado com indicação de 1.210m² de Alvenaria de Bloco de concreto (CAT 

755/2003). Afirma que tais atestados demonstram quantidade maior daquela prevista no edital 

(2.330m²). Alega ainda que nos atestados que consubstanciam a CAT 755/2003 ainda se 

depreende a quantidade de 6.556,00m² de Alvenaria de Bloco Cerâmico para paredes e 

painéis. Aduz que bloco cerâmico de fechamento é também uma forma de execução de bloco de 

concreto estrutural, pois ambos tratam de alvenaria estrutural. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: apesar da redação Recursal de difícil compreensão e da 

contrarrazão com alegações absolutamente fora da noção técnica que permeou a decisão 

atacada, em esforço cognitivo esta COMPEL apresentará as bases de fato para a sua decisão de 

habilitar a Recorrida. Para tanto, fique claro que as alegações do Recorrente não são 

interpretativas, mas sim quanto a existência ou não de fatos. Esclareça-se também que as razões 

da Recorrida não se coadunam com as premissas da decisão técnica desta Comissão.  

Também, uma vez demonstrado o documento que comprova o fato tomado por base por esta 

Comissão para seu julgamento, cessa qualquer possibilidade de discussão quanto atendimento 

ou não atendimento das exigências de qualificação técnica, data venia. Passemos aos fatos. 
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Inicialmente, quanto à “Alvenaria Bloco Concreto Estrutural – 230m²” o Recorrente afirma 

que a CAT 464/2003 não apresenta atestação para este item. No entanto, verifica-se da 

documentação apresentada que a CAT 464/2003, às fls. 31, apresenta atestação de 1.210,00m² 

deste item para a CM CONSTRUTORA, vejamos: 

 

Já na CAT 2719/2010, ao contrário do que afirmado pelo Recorrente, a CM CONSTRUTORA 

não possui 2.108,32 atestados, mas sim 1.326,92m², conforme fls. 37 da CAT: 

 

Não obstante fosse suficiente, a Recorrida CM apresentou ainda a CAT 201200003210 do 

engenheiro Cláudio Ribeiro da Silva comprovando mais 42.816,00m² para o item “Alvenaria 

Bloco Concreto Estrutural – 2330m²” divididos em duas partes²: 

 

E a segunda parte: 

 

Totalizando, assim, uma atestação para tal item de 45.352,92m². 

Com relação ao item “Alvenaria Muro de Arrimo de Pedra Argamassada – 1200m³” o 

Recorrente ignora também a documentação apresentada e constante dos autos. Na CAT 

464/2003, em suas fls. 25, fica comprovado que a CM CONSTRUTORA executou 2.152,00m³: 
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Assim como na CAT 2719/2010, em suas fls. 36, a CM CONSTRUTORA comprova execução 

de 461,02m³ do mesmo item: 

 

Valores estes que se somam aos da CAT 2384/2002: 

 

Concluindo-se que há comprovação por atestados do quantitativo de 2.633,02m³ para o item 

“Alvenaria Muro de Arrimo de Pedra Argamassada – 1200m³”, o que representa o dobro do 

exigido. 

Com relação ao item “Transporte Comercial com Caminhão Basculante de 10m³ em Rodovia 

Pavimentada (DENS=1,5T/m³) – 152.000 T/Km”, mais uma vez a Recorrente distorce a 

documentação dos autos para atacar a decisão desta COMPEL. Observe-se que a CAT 

464/2003, às suas fls. 30 e 32, comprova a execução de 15.745,00m³ até 5,0km e 24.017,00m³ 

até 5km, sobres os quais aplicou-se fator de conversão de 0,5 para obter o quantitativo na 

unidade t/km, resultando assim em atestação comprobatória de execução de 7.872,50 t/km e de 

mais 12.008,50 t/km deste item por parte da CM CONSTRUTORA: 

 

 

Ainda para este item, a CAT 2719/2010, às suas fls. 38, comprova que a CM CONSTRUTORA 

executou 2.280.002,40m³ sobre o qual aplicou-se fator de conversão de 0,5 para obter o 

quantitativo na unidade t/km, resultando assim em atestação comprobatória de execução de 

3.420.003,60 t/km do item em comento: 
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Somados os quantitativos comprovados totaliza-se atestação técnica de execução de  

3.439.884,60 t/km efetivados pela Recorrida. 

Para facilitar mais ainda a compreensão dos quantitativos apresentados segue quadro resumo 

abaixo: 

 

Assim, resta mais do que clara sua qualificação técnica para a execução do objeto contratado, 

sendo, portanto, absolutamente improcedente a alegação da Recorrente quanto a tais itens. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que a Recorrida CM CONSTRUTORA deixou de 

apresentar em sua habilitação declaração de indicação de responsável técnico, como previsto 

no anexo VII do edital.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: a Recorrente mais uma vez ignora a documentação constante 

dos autos. Vejamos o que diz o item 8.2.4.b.4 do edital: 

 

Este item faculta ao licitante que apresente um dos 4 documentos listados. O termo de 

compromisso a que se refere o Anexo VII é apenas um dos quatro documentos possíveis para 

comprovar a vinculação do profissional que será responsável técnico. 

A Recorrida CM CONSTRUTORA apresentou contrato de prestação de serviço datado de 

20/08/2018 celebrado entre si o engenheiro civil Cláudio Ribeiro da Silva. Desta forma, esta 

comissão entende que foi cumprida a exigência de qualificação técnica do item 8.2.4.b. Por esta 

razão, não procede a alegação da Recorrente. 
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RAZÃO RECURSAL: (3R) alega que a Recorrida CM CONSTRUTORA em sua atestação de 

capacidade técnico do profissional deixou de apresentar o próprio atestado de capacidade do 

mesmo compatível com o que foi solicitado no edital.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: A alegação da Recorrente, embora de difícil compreensão, 

pode levar a crer que sua insurgência é contra suposta não apresentação de atestado de 

capacidade técnica do profissional indicado pela Recorrida. Como já visto acima, foram 

apresentados diversos atestados do profissional, bem como da empresa, não havendo que se 

falar em qualquer erro quanto à documentação relativa à atestação da qualificação técnica. 

Improcede a alegação da Recorrente. 

 

RAZÃO RECURSAL: (4R) alega a Recorrente que sua proposta de preço foi desclassificada 

irregularmente, bem como a Recorrida teve sua proposta de preço classificada de forma 

igualmente irregular e aduz razões de reforma da decisão de classificação de propostas.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: a decisão que desclassificou a Recorrente já foi objeto de 

recurso, cuja conclusão foi pela manutenção da sua desclassificação. Incabível, pois, revolver 

matéria já decidida sob pena de eterna reanálise dos atos administrativos do certame, 

culminando na sua procrastinação irregular. As razões do Recorrente já foram analisadas em 

última instância por esta Administração, cabendo-lhe apenas recorrer a órgãos de controle 

externo caso ainda discorde dos fundamentos apresentados para sua desclassificação. Desta 

forma, não se conhece das alegações da Recorrente no que tange à classificação de propostas. 

 

DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do 

edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina 

e nos dispositivos da lei 8.666/93, resolve conhecer parcialmente do recurso interposto pela 

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., para no mérito: 
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1 –NEGAR-LHE PROVIMENTO, para, em consonância com os princípios e normas que 

regem a licitação, manter todos os atos até então praticados no certame. 

2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. 

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari,  07 de novembro de 2018. 

 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em 

exercício 
 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 
 

Ricardo Santos  
Santana  

Apoio  
 

Antônio Sérgio 
Moura de Sousa 

 
Apoio 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio  
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Camaçari/BA, 07 de novembro de 2018. 

Senhor Secretário, 

 

 

Em obediência ao art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com redação 

determinada pela Lei Federal n.º 8.883 de 8 de junho de 1994, encaminhamos a V. Sª., o 

julgamento do recurso da Concorrência Pública 008/2018 – COMPEL, interposto pela 

licitante PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., contra a decisão da 

COMPEL.  

 No referido instrumento, constam as razões da COMPEL, quanto à opinião de NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso. 

 Aguardando o pronunciamento de V. Sa., subscrevemo-nos atenciosamente, 

 

Comissão Permanente de Licitação - Compel 

Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente em exercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2018– COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4
o
, da Lei n

o
8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante PJ 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, de forma a manter a decisão proferida nas Ata 

da sessão da Concorrência Pública 008/2018 – COMPEL. 

Camaçari/Ba, 07 de novembro de 2018. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

 


