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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/2019 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa para execução da manutenção corretiva, preventiva, 

ampliação, construção derede de drenagem e esgoto na Sede (lote 1) e na Costa (lote 2), no 

município de Camaçari –BA (Conforme Projeto e demais anexos –fazendo parte deste Edital). 

DATA DE ABERTURA: 12/11/2019 

RECORRENTE: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de inabilitação da empresa Recorrente foi publicada no Portal de Compras em 

26/11/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 03/12/2019.  

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

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

Outrossim, na data de 11/12/2019 foram protocolizadascontrarrazões de recurso 

peloCONSÓRCIO NOVA CAMAÇARI (representado pela empresa líder JOTAGÊ 

ENGENHARIA COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES), também tempestivas, tendo em vista que 

a comunicação do recurso aos demais licitantes foi publicada em 04/12/2019, em consequência 

do que se deflagrou prazo de 5 dias para impugnação do recurso, na forma do art. 109, §3º da 

Lei 8.666/93. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi inabilitada do certame por descumprir três exigências editalícias: (1) item 

7.1.5 NOTA – deixou de apresentar registro profissional do Técnico de Segurança do Trabalho 

no Ministério do Trabalho e Emprego; (2) item 7.1.5.c.1 – não comprovou atendimento a 

parcela de relevância para a atestação técnico-operacional; (3) item 7.1.5.c.2 - não comprovou 

atendimento a parcela de relevância para a atestação técnico-profissional. Inconformada, a 

Recorrente interpõe o Recurso Administrativo analisado adiante. 
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DO PEDIDO RECURSAL 

“1. Requer que a comissão reveja seus atos e reconsidere a inabilitação da recorrente, por ter 

atendido as exigências do edital, além de poder ter ofertado o preço mais baixo e gerar 

economia para os cofres públicos; (...)” 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“Conforme os fatos e fundamentos apresentados nestas Contrarrazões Recursais, solicitamos 

como lídima justiça que seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE o Recurso de PJ 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. mantendo-se sua inabilitação por não 

atendimento aos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital.” 

DO JULGAMENTO  

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

para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R)alega que é descabida a sua inabilitação “pois está muito claro na 

página 123 do documento de habilitação da recorrente que cumpriu com a exigência do edital 

quanto ao registro no Ministério do Trabalho e Emprego...” 

CONTRARRAZÃO RECURSAL:acerca deste tópico, quedou-se silente a empresa 

contrarrazoante. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Confirmado o equívoco desta Comissão na análise do 

referido documento, assiste razão à Recorrente, vez que o documento que confirma o registro 

do profissional Técnico de Segurança do Trabalho apresentado pela PJ, está devidamente 

registrado no MTE, conforme fls. 123 dos autos do processo. 

RAZÃO RECURSAL: (2R)alega a Recorrente que“atendeu de maneira mais que satisfatória 

o item um das parcelas de relevância desobstrução de rede de esgoto entre PV´s com auxílio 

de equipamento hidrojato D (sewerjet): 40.000M, apresentando a CAT nº 18809/2019 do 

próprio município de Camaçari com 11.600m e a CAT nº 28907/2017 da EMBASA com 
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34.840,75m de serviços com desobstrução de rede de esgoto, portanto mais que satisfazendo o 

exigido totalizando 46.440,75m.” 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: Em contrarrazões, o CONSÓRCIO NOVA CAMAÇARI 

aduziu que os serviços estabelecidos no atestado complementar apresentado pela Recorrente no 

processo “referem-se apenas para a realização de testes de estanqueidade na rede de 

drenagem que seria executada pela PJ Construções e Terraplanagem LTDA, não podendo ser 

caracterizado com a complexidade do serviço de “DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE 

ESGOTOS ENTRE PV’S COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO (SEWERJET)”. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Considerando a natureza complementar do atestado referente 

a CAT 28907/2017 apresentado pela Recorrente PJ CONSTRUÇÕES, bem como, pelo fato do 

serviço de desobstrução ter constado no referido atestado como tópico de “obrigação 

contratual”, a Comissão se utilizou da faculdade prevista no item 11.3.8 do edital, para a 

realização de diligência que pudesse ratificar a efetiva execução dos referidos serviços, no 

âmbito da sua contratação junto à EMBASA (emissora do atestado). 

Nesse contexto, entre as respostas obtidas junto à própria EMBASA, a referida instituição, 

através de seu Gerente de Obras, ratificou que: 

 “Conforme Atestado complementar nº 028/18-DE, os serviços de 

Limpeza, desobstrução e testes com caminhão de alta pressão foram 

executados nas extensões abaixo relacionadas: 

Descrição da Unidade Extensão 

Rede coletora 7.328,00 metros 

Rede Condominial 24.674,45 metros 

Ramais Prediais 2.076,30 metros 

Interceptor 762,00 metros 

TOTAL 34.840,75 metros 

Dessa forma, considerando o somatório obtido da junção dos atestados/CAT’s de fls. 032 até 

105 dos autos(46.440,75m), apresentados pela PJ CONSTRUÇÕES para fins de comprovação 

de sua qualificação técnica, merece ser acolhida a pretensão da Recorrente, vez que o 

quantitativo obtido supera os exigidos em ambos os lotes. 
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RAZÃO RECURSAL: (3R) alega a Recorrente que“o item dois das parcelas de relevância 

“construção ou manutenção de sistema de drenagem diversos com DN maior ou igual a 

400mm: 3.900m”, também foi atendido pela recorrente com muito mais que o exigido no 

edital, inclusive com sistemas muito maiores e mais complexos, apresentando mais de 20.000m 

nas CAT´s nº 308148/2015, nº 18809/2019 e nº 315900/2015.” 

CONTRARRAZÃO RECURSAL:Quanto a este tópico, também quedou-se silente a 

Contrarrazoante. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Da revisão realizada nas CAT’s mencionadas pela 

Recorrente, é imperioso reconhecer que os quantitativos exigidos para o tópico ora apreciado 

foi alcançado também através da soma de atestados, quais sejam, os de fls. 33 até 105 dos 

autos, de modo que também assiste razão a Recorrente. 

Diante de todo o exposto, como cediço, há entendimento sumulado no STF (Súmulas 346 e 

473), que dá à Comissão o poder de autotutela, através do qual, em juízo crítico, constatando o 

vício, esta poderá revogar seus atos, visando a consecução das finalidades a que se destina a 

licitação e, principalmente, para que seja alcançado o interesse público. 

Diferente disso, se a Comissão não reconhecesse a necessidade da correção, estaria agindo 

contrariamente aos princípios inerentes ao processo licitatório, a exemplo da igualdade, 

isonomia e vinculação ao instrumento. 

Em complemento ao dever de autotutela, há o dever da Administração em observar o princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório, conforme art. 41, da Lei 8.666/93, verbis: 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” 

Dessa forma, o julgamento da habilitação da PJ CONSTRUÇÕES será revisto, de modo que a 

empresa será declarada habilitada e apta a seguir participando das próximas etapas no bojo da 

Concorrência nº 025/2019, em ambos os lotes. 
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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 do recurso interposto pela  PJ 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., para no mérito: 

1 – DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, alterar a decisão que inabilitou a PJ CONSTRUÇÕES, 

modificando-se a decisão proferida no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/2019 – 

COMPEL. 

2 – Negar o pedido de remessa à Autoridade Superior, uma vez que não ocorrida a hipótese de 

remessa prevista no art. 109, §4º da Lei 8.666/93, posto que a autoridade que praticou o ato 

recorrido reconsidera sua decisão e dá provimento ao recurso manejado. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 11 de fevereiro de 2020. 
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