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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 
 

PROCESSO Nº 00611.11.07.611.2020 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras 

de macrodrenagem, localizado no Bairro Jardim Limoeiro, no Município de Camaçari/Ba 

RECORRENTE:DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 

OBJETO DO RECURSO: ATA DA SESSÃO INTERNA DO JULGAMENTO DA FASE DE 

HABILITAÇÃO.  

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicada a análise e julgamento da fase de habilitação da Concorrência Pública nº 001/2021 

em 18/05/2021 (terça-feira), empresa DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 

EIRELI apresentou recurso em 25/05/2021 (terça-feira). 

 

Dessa forma, nos termos do item 9.3 do edital e do art. 109 da Lei 8.666/93, o Recurso 

apresentado pela referida empresa é tempestivo, pois no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

partir da data da publicação na impressa oficial.  

 

2. DOS FATOS PROCESSUAIS E DAS RAZÕES RECURSAIS; 

 

Conforme relatado pela Recorrente, em 22 de abril de 2021, ocorreu a sessão pública da 

Concorrência Pública nº 001/2021, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia 

para execução de obras de macrodrenagem, localizado no Bairro Jardim Limoeiro, no 

Município de Camaçari/Ba, tendo os licitantes apresentado a documentação inerente ao 

processo licitatório, feito vista e manifestação sobre a documentação dos concorrentes.  

 

A Comissão Permanente de Licitação realizou a análise da documentação da fase de 

habilitação internamente e concluiu pela habilitação de algumas empresas e inabilitação de 

outras, entre elas a Recorrente, por não terem atendido de forma satisfatória as exigências do 

Edital, conforme Ata de Análise &Julgamento da Fase de Documentação de Habilitação da 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021.  
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Irresignada com a sua inabilitação, a empresa DAUD EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES EIRELI apresentou recurso, aduzindo, em síntese, que cumpriu as 

exigências do Edital atinente a capacidade técnica, especificamente, o item 7.2.4, alíneas “b” 

e “c”, notadamente, através da CAT nº 33539/2018, que se refere a serviço de recuperação 

do talude localizado no km 427+600 da BR116/BA, pois há serviço compatível com as 

parcelas definidas no instrumento convocatório: travessia com manilha em concreto com 

diâmetro de 1200mm envelopada em concreto armado e, ao final, requereu sua habilitação.  

 

2.1 DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DADAUD EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES EIRELI 

 

A DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI foi inabilitada, conforme decisão 

abaixo: 

 

6) A empresa DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 

EIRELI6.1 Os atestados apresentados não foram suficientes para 

comprovar o exigido no item7.2.4, alíneas "b" e "c", do Edital de 

convocação. 

 

A empresa interpôs recurso, aduzindo, em síntese, que cumpriu as exigências do Edital 

atinente a capacidade técnica, especificamente, o item 7.2.4, alíneas “b” e “c”, notadamente, 

através da CAT nº 33539/2018, que se refere a serviço de recuperação do talude localizado 

no km 427+600 da BR116/BA, pois há serviço compatível com as parcelas definidas no 

instrumento convocatório: travessia com manilha em concreto com diâmetro de 1200mm 

envelopada em concreto armado e, ao final, requereu sua habilitação. 

 

Ocorre que, não assiste razão a Recorrente, conforme podemos concluir da própria narrativa 

da Recorrente, que afirma que:  

 

“A CAT nº 33539/2018, refere-se a um serviço de recuperação de 

talude localizado no km 427+600 da BR116/BA, e há pois um serviço 

compatível com as parcelas definidas no instrumento convocatório; 

travessia com manilha em concreto com diâmetro de 1200mm 

envelopada em concreto armado.” 
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Vejamos, da própria narrativa da Recorrente, que decorre da interpretação da CAT 

apresentada para fins de comprovação de sua qualificação técnica, temos que a Recorrente 

não comprovou a qualificação técnica exigida no Edital, pois a CAT apresentada não diz 

respeito a execução de obras de macrodrenagem, conforme exigido no Edital. 

 

a.1) Apresentação de atestado de capacidade: 

b) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 

(um) atestado em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com os serviços e quantitativos mínimos listados abaixo: 

- Execução de Obras de Macrodrenagem com extensão mínima de 

80,00 m. 

NOTA: Para fins de conferência de autenticidade e veracidade do 

Atestado de Capacidade Técnico-Operacional,deverão ser 

apresentadas as certidões de acervo técnico (CAT) ou as anotações e 

registros de responsabilidade técnica (ART / RRT) emitido pelo 

conselho de fiscalização em nome dos profissionais vinculados aos 

atestados. 

c) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 

(um) atestado em nome 

do(s) profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) 

técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

referente a execução dos serviços e quantidades mínimas listadas 

abaixo,devidamente registrado na entidade profissional competente, 

acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT 

- Execução de Obras de Macrodrenagem. 

 

Ora, conforme consta da CAT nº 33539/2018, esta diz respeito a serviço de recuperação de 

talude e não de execução de obras de macrodrenagem, conforme exigência do Edital, 

inclusive, em atenção ao objeto licitado.  
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Desse modo, temos que a empresa DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 

EIRELI não comprovou sua qualificação técnica, nos termos do item 7.2.4, alíneas "b" e "c", 

do Edital de convocação, pelo que escorreita a decisão de inabilitação.  

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, com base nos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, legalidade e isonomia e nos termos da Lei 8.666/93, resolvem 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela empresa DAUD 

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pois não comprovou sua qualificação 

técnica, nos termos do item 7.2.4, alíneas "b" e "c", do Edital de convocação, conforme 

fundamentação supra.  

 

Camaçari, 08 de junho de 2021. 

 

 

 

 
Antônio Sérgio 

Moura de Sousa 
Presidente   

 

 
Erasmo Antônio 

Rodrigues Santos 
membro 

 

 
Cibele Maria 

Araújo de Oliveira 
membro  

 

 
Jussara Souza de 

Oliveira 
membro 

 

 

 
Ana Carolina 

Iglesias 
membro 

 

 
Manoel  Alves 

Carneiro 
membro 
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Camaçari, 08 de junho de 2021 

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 do CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021, interposto pela licitante  

DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, contra a decisão da Comissão de 

Licitação.  

 No referido instrumento, constam as razões Comissão de Licitação, quanto à opinião de 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso pelos motivos acima descritos e manter a 

inabilitação da Recorrente no âmbito da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021 

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

 

Antonio Sergio Moura de Sousa 

Presidente da COMPEL em exercício 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 

 

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

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante 

DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE: 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso pelos motivos acima descritos e manter a 

inabilitação da Recorrente no âmbito da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021. 

Camaçari/Ba, 08 de junho de 2021 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

 
 


