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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: CONSTRUTORA NM 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 11/02/2019.  

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 exigências editalícias: (1) : Item 1 

do Lote 1 (PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 20, 7CM) página 2.555 do 

processo, constante do item 16, exigência para qualificação técnica, do Projeto Básico; e (2): 

declaração de uso de materiais de jazidas licenciadas.  

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

doravante. 
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DO PEDIDO 

“Ante as razões expostas, requer seja dado provimento total ao presente Recurso, para que seja 

reformada a r. decisão por ser de direito e Justiça”. 

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 a comissão não agiu com acerto ao inabilitá-la por não 

atendimento ao item 1 Lote 1 (pavimentação em concreto armado FCK 20, 7cm). Aduz que os 

atestados juntados comprovam execução de serviços em extensões extremamente superiores à 

exigida pelo edital. Apresenta recorte do seu atestado e aduz que este comprova sim a realização 

do serviço, entretanto, a Comissão de Licitação sequer realizou a conversão de medidas do 

atestado acima, o que facilmente comprovaria o cumprimento integral do Edital. Afirma que o 

item 5 deste atestado comprova a execução de serviços de piso de concreto armado, bastando 

tão somente verificar se o quantitativo atende as exigências do edital. Alega que a extensão do 

piso de concreto é facilmente observada através do item 5.4, qual seja, a lona plástica, a qual 

encontra-se abaixo do piso de concreto armado, utilizada para evitar que a água do concreto 

não passe para o solo, assim tem-se que o piso de concreto armado do atestado da Recorrente é 

de 23.356,62m². Aduz que considerando a extensão do piso, bem como a quantidade de 

concreto pré-misturado é possível chegar à espessura do piso de concreto através de simples 

conta de divisão. Conclui que desta forma a Recorrente apresentou espessura do piso de 

concreto armado de 0,14m, enquanto que o edital exigiu apenas a espessura de 0,07m. Explica 

que, no seu entendimento, outra forma de verificar se a quantidade de piso em concreto armado 

atende ao solicitado pelo Edital é comparando o volume exigido: considerando a exigência de 

12.600m² de comprimento com 0,07m de espessura, tem-se que o volume exigido no edital de 

882m³, bem abaixo do apresentado pelo Atestado da Recorrente, qual seja, 3.342,71m³. Afirma 

que o atestado juntado pela Recorrente, apesar de não informar a espessura e a extensão do 

piso de concreto armado já pronto, registra perfeitamente os quantitativos executados e que 

satisfazem o quanto solicitado no Edital. Entende que a comprovação dos serviços por atestados 
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que registrem execução de serviços mesmo que destrinchados é o que basta para provar a 

capacidade técnica e imaginar o contrário implicaria em reproduzir exigência circunstancial e 

não técnica, que se prestaria apenas para limitar a concorrência e afastar a melhor proposta, 

impedindo a administração de obter vantagem econômica objetivada pela Constituição Federal. 

Continua afirmando que exigir atestado que comprove a execução de serviços sem a 

possibilidade de simples conversão, seria uma exigência inócua e meramente limitadora, pois 

comprova simples circunstancias e não complexidade de capacidade técnica. Conclui 

declarando que tais características não selecionam empresas capacitadas, mas sim empresas 

determinadas, que por circunstancias irrelevantes tenham executado obras e possuam atestados 

com detalhe específico exigido. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Inicialmente cumpre esclarecer que a Recorrente não 

compreendeu bem a razão da sua inabilitação.  

A sua inabilitação se deu por inexistência de comprovação do item “Item 1 Lote 1 

(PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 20, 7CM)” e não por comprovação em 

extensão insuficiente. Os cálculos de conversões de medidas apresentados pela recorrente não se 

referem à sua causa de desclassificação. 

Porém, o Recurso apresentado traz recorte do atestado apresentado pelo Recorrente às fls. 3.089, 

donde se pode verificar a existência de um específico item, cuja descrição é “piso em concreto 

armado”. Vejamos: 
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Diante da menção expressa constante do atestado de efetiva realização dos serviços de “piso em 

concreto armado”, esta COMPEL deve rever seu posicionamento desclassificatório. Ocorre que 

não é possível à Administração agir de modo a pôr em dúvidas as ações dos particulares que com 

ela pretendem contratar. Assim, uma vez indicado expressamente no atestado que o serviço 

executado nos quantitativos que descreve se refere a piso em concreto armado, deve-se tomar 

por verdadeira tal alegação não cabendo à Administração se imiscuir na tarefa fiscalizatória do 

CREA respectivo. 

Vale dizer, o princípio da boa-fé objetiva nas relações intersubjetivas de direito público é 

reconhecidamente aplicável. A comunidade brasileira vem demonstrando um desenvolvimento 

da sensibilização do direito público no sentido de conferir maior igualdade e transparência nas 

decisões da Administração Pública quando se relaciona com os particulares. A exemplo, temos 

a lei da desburocratização (Lei 13.726/2018), que elimina a eterna dúvida que pairava quanto a 

idoneidade dos documentos apresentados pelo particular; outro exemplo é a Lei 13.655/2018 que 

define a possibilidade de celebração de compromissos com os particulares para eliminar 

irregularidades ou incertezas, dando ao particular uma confiança da qual não gozava 

anteriormente, dentre outras inovações legislativas que apenas positivam entendimentos que há 

muito já se aplicavam ao âmbito do direito público pelos tribunais do país.  

Com a edição destas leis e de reiteradas decisões judiciais garantindo aos particulares direitos 

cada vez mais amplos, fica fortalecida a ideia de respeito ao particular através do respeito ao 

princípio da boa-fé objetiva, trazido na legislação pela primeira vez por meio do Código de 

Defesa do Consumidor e definitivamente positivado para a vasta amplidão do direito brasileiro 

mediante a edição da Lei 10.406/2002, que veiculou o Código Civil Brasileiro. O art. 422 do CC 

assim dispõe: 

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé.” 

Desta forma é que se conclui neste parecer que não é possível partir da premissa de que o 

particular esteja agindo de má-fé em relação à Administração Pública, não podendo, portanto, a 
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análise das propostas ser permeada por um rigor que ignore o que está expressamente atestado 

no documento analisado.  

Assim, o Recorrente demonstra sua capacidade técnica para execução de “piso de concreto 

armado” através de declaração apropriada conforme exigência do edital, na qual outro particular 

afirma expressamente tê-lo contratado. Portanto, a esta Administração não cabe duvidar da 

regularidade do documento apresentado, haja vista que, como demonstrado, deve supor a boa-fé 

do licitante. Ademais, não sobeja assinalar que cada particular é responsável pelos documentos 

que produz e utiliza, a ele cabendo responder no caso de declaração falso ou de comprovada má-

fé no seu uso irregular, o que não se vislumbra no presente caso, a priori.  

Por esta razão, dá-se procedência ao recurso manejado para passar a admitir o atestado de fls. 

3.089 como comprovação da aptidão técnica para execução do serviço “Item 1 Lote 1 

(PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 20, 7CM)”. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que a comissão não agiu com acerto ao inabilitá-la por 

ausência de declaração de uso de materiais de jazidas licenciadas. Alega que apresentou a 

declaração de uso de materiais de jazidas licenciadas no envelope de preços, portanto, a 

alegação da Comissão de ausência de declaração não é verídica, haja vista que o referido 

documento será verificado quando da abertura do envelope. Aduz que o formalismo exigido no 

referido Edital em nada afeta a licitação, haja vista que a exigência de uso de materiais de 

jazidas licenciadas é determinada em Lei, portanto, a declaração é inócua, já que a empresa é 

obrigada por Lei a cumprir tal exigência. Aduz ser totalmente descabida a exclusão da 

construtora no certame da Licitação por falta de juntada da declaração retromencionada, 

primeiro porque não é exigida formalmente pelo edital, segundo porque a referida declaração 

foi juntada no envelope de preço, terceiro porque já existe essa obrigação por Lei, 

representando tal decisão de inabilitação excessivo rigor por parte da Comissão de Licitação. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Neste ponto, vale dizer que embora os argumentos do 

Recorrente não ataquem a ideia central pela qual foi desclassificado, isto é, “ausência da 

declaração de uso de materiais de jazidas licenciadas”, deve ser revista a decisão da COMPEL. 

Observe-se primeiramente que o que o Projeto Básico orienta no seu item 5.f:  
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Atenção para o fato de que a exigência é para a “CONTRATADA” e não para as licitantes. Por 

esta razão é que se pode verificar que em todo o edital não há sequer uma única menção à 

apresentação desta declaração seja no envelope de habilitação, seja no de proposta de preços.  

Os argumentos da Recorrente de que o apresentou na proposta de preços é irrelevante para esta 

decisão, cuja reforma se dá exclusivamente pela leitura acurada da disposição contida no Projeto 

Básico, a qual elimina quaisquer dúvidas quanto ao momento em que a exigência deve ser 

cumprida. 

Nada obstante, mantendo a coerência com o posicionamento firmado por esta Comissão e 

esposado no julgamento da razão recursal anterior, vale reconhecer a procedência apenas parcial 

do argumento da Recorrente, qual seja a alegação de que já há determinação legal no sentido de 

obrigar a Recorrente a adquirir materiais apenas de jazidas licenciadas. Vale repetir, a 

Administração não está autorizada a supor que qualquer particular que com ela venha a ter 

descumprirá suas obrigações legais. Desta forma, com lastro no princípio da boa-fé objetiva, a 

conduta da Administração Pública deve ser no sentido de supor a regularidade dos negócios 

praticados pela Recorrente, cuja retidão compreende a aquisição de materiais apenas nas formas 

legalmente previstas. 

Desta forma, razão assiste ao Recorrente quanto ao argumento em comento, devendo ser retirada 

da decisão que o desclassificou a expressão “(...) e, ainda, pela ausência de declaração de uso 

de materiais de jazidas licenciadas”. 

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 CONSTRUTORA 

NM LTDA., para no mérito: 
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1 – DAR PROVIMENTO  ao presente recurso para, em consonância com os princípios e normas 

que regem a licitação, determinar a HABILITAÇÃO DA CONSTRUTURA NM LTDA. na  

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.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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