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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2018 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução das Obras da 3ª Etapa do Programa de 

Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari – Fase 2, Integrante do Programa de 

Saneamento Integrado do Ministério das Cidades – PAC 2. 

DATA DE ABERTURA: 28/01/2019 

RECORRENTE: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de inabilitação da empresa Recorrente foi comunicada aos licitantes quando da sessão 

realizada em 05/02/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 12/02/2019.  

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. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi inabilitada do certame por descumprir duas exigência editalícia: (1): Item 3, 

Lote 1, (EXECUÇÃO DE GABIÃO COLCHÃO); (2) Item 3, Lote 2 (TUBULAÇÃO 

DIAMETRO 150 MM EXECUTADA POR METODO NÃO DESTRUTIVO). 

Inconformada com este resultado, interpôs o presente recurso, o qual se passa a analisar 

doravante. 

DO PEDIDO 

“Em face do exposto, tendo em vista que a Recorrente fora inabilitada irregularmente, em que 

pese ter atendido a todas as exigências do edital, requer-se o provimento do presente recurso, 
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com efeito para: 1- que seja procedida a habilitação da recorrente (...); 2- que a empresa NM 

continue inabilitada por deixar de apresentar documento de suma importância na sua 

habilitação e ainda não atender a comprovação de capacidade técnica operacional exigida 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, quanto ao LOTE 1, a Comissão, equivocadamente, 

inabilitou a Recorrente, sob a frágil alegação de que esta não apresentara comprovação de 

capacidade técnica e operacional de EXECUÇÃO DE GABIÃO no Lote 01. Aduz que comprovou 

capacidade técnica para a execução de 4.096,24 m², uma vez que o somatório dos atestados 

vinculados às CAT´s de nº 64071/2017 e 33445/2016 somam 696,36 m³ de gabião, haja vista que 

ao realizar a conversão dividindo pela espessura de 0,17m, como solicitado no edital, já se 

ultrapassa tal exigência. Alega que ainda que se questione o serviço apresentado, não há dúvidas 

de que uma empresa e o profissional que executa gabião caixa, possui a plena habilidade de 

executar o gabião colchão, por se tratar do mesmo serviço, mesmo material utilizado e mesma 

mão de obra, diferindo apenas na espessura de um para o outro. Afirma que o gabião caixa, 

além de ser o mesmo serviço solicitado no edital, acaba sendo mais complexo ainda, uma vez 

que mais espesso. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: A decisão de desclassificação da Recorrente é clara: 

inabilitação por não atender ao “Item 3, Lote 1, (EXECUÇÃO DE GABIÃO COLCHÃO)”. Não 

se trata da mera comprovação do item “Gabião”, mas sim gabião na modalidade eleita pelo edital 

como necessária para a contratação. 

Neste passo, nenhum dos atestados a que se referem as CAT´s 64071/2017 e 33445/2016 

demonstra que o Recorrente executou “gabião colchão” no quantitativo que menciona e o 

Recurso apresentado não logra êxito em demonstrar em qual documento se encontraria tal 

atestação.  
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Vale ainda trazer como se encontra a atestação da mencionada CAT 64071/2017: 

 

Observa-se que se trata de “gabião tipo caixa”, especificação que não é a exigida para o caso em 

tela, sendo necessária comprovação de “gabião tipo colchão”. 

Vale ainda demonstrar a atestação da CAT nº 33445/2016: 
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Neste último atestado fica evidenciado que gabião tipo colchão foi executado na quantidade de 

3,08m², razão pela qual não atende à exigência contida no edital. 

Desta forma, impossível reconhecer qualquer procedência nas alegações do Recorrente, posto 

que não há demonstração documental da execução do item exigido. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que, quanto ao LOTE 2, a Comissão, equivocadamente, 

inabilitou a Recorrente, sob a frágil alegação de que esta não apresentara comprovação de 

capacidade técnica e operacional de execução de TUBULAÇÃO DIÂMETRO MAIOR OU 

IGUAL A 150MM EXECUTADA POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO NO LOTE 02. Afirma que 

a Recorrente apresentou de forma satisfatória nos seus atestados que constam mais de 270m de 

tubulação executada através de método não destrutível (TUNNEL LINER), onde a mesma 

executou diâmetros muito acima do solicitado quando se somam 92m no atestado vinculado a 

CAT nº 308158/2015, com 106,98 no atestado da CAT 1742/2018 e, por fim, 72m do atestado da 

CAT 1508/2019.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: Tal como no item anterior, não há qualquer demonstração do 

quanto alegado. O Recorrente não demonstra que executou “tubulação”. Vale ressaltar que 

mesmo executando escavação por meio de tunnel liner ou qualquer outro método não destrutivo, 

não há qualquer comprovação de que foi passada tubulação pelo Recorrente.  

Deste modo, impossível reconhecer qualquer procedência também quanto a esta alegação. 

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

normas que regem a licitação, manter em todos os seus termos a decisão de INABILITAÇÃO 
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DA PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. proferida no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2018 – COMPEL. 

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/BA, 14 de março de 2019.  
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