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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 CELI 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 08/02/2019.  

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 uma exigência editalícia: (1) : Item 1 do 

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

processo.  

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

doravante. 

DO PEDIDO 

“Por todo o exposto, requer-se o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO para que seja 

reconsiderada a r. decisão recorrida, declarando-se a CONSTRUTORA CELI habilita (sic), 
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participando da fase de abertura de propostas, conforme faculdade conferida pelo §4º do art. 

109 da Lei 8.666/93 e a manutenção da inabilitação da Construtora NM Ltda e PJ Construções 

e Terraplanagens Ltda.”. 

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 exigência do subitem 1 do item 16 – Exigência para 

Qualificação Técnica, trata de especificação para concreto armado, que consiste em uma 

mistura estrutural composta de concreto e aço, sendo que o aço é o responsável pela absorção 

dos esforços de tração, em sua maioria, e o concreto deve suportar os esforços de compressão, 

o que é obtido mediante a combinação adequada de cimento, areia, brita e água, entre outros. 

Explica que no seu entendimento o edital exige um “fck” que se refere à resistência 

característica do concreto à compressão, que seja igual ou superior a 20 Mpa, com espessura 

maior que 7cm executados em 12.600m². Aduz que a Recorrente apresentou atestado que 

comprova a execução de 16.331m² de pavimentação em concreto armado, dos quais, 5.622,50m² 

relativo a concreto de fck = 30 Mpa com espessura de 10 cm e 10.709m² relativo a concreto de 

fck = 30 Mpa com espessura de 13 cm, o que corresponde a um quantitativo de m² e de uma 

resistência mecânica acima da necessária para sua habilitação. Aduz que o atestado da Central 

Elétricas da Paraíba S.A – EPASA comprova a execução de 5.622,60 m² de pavimento em 

concreto armado de 10 cm fck e 30 Mpa em telas de Q61 e Q113 e 10,709,00 m² em placas de 

concreto com espessura de 13cm fck e 30 Mpa, em telas de Q75 e Q196, em que se verifica 

largamente a execução do serviços de pavimento armado exigido no edital. Afirma que as telas 

Q61, Q113, Q75 e Q196 (telas soldadas nervuradas) são próprias para construir lajes em 

concreto armado, pisos industriais, estruturas pré-moldadas e paredes de concreto. Como são 

soldadas em todos os pontos de cruzamento, garantem melhor ancoragem, ligando os elementos 

estruturais, além de proporcionarem excelente controle de fissuramento. Conclui afirmando que 

não duvida de que o piso em concreto da obra da Epasa é armado, com fck, espessura e 

quantidade superiores ao exigido em edital, tudo isso num único atestado. Afirma ainda que a 



 

 
 
 

 3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

inabilitação da Recorrente não passou de um engano, haja vista que comprovou através da CAT 

36786/2012 o atendimento ao item 1 do lote 1 do instrumento convocatório.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: Após verificação do argumento da Recorrente, observa-se que 

houve equívoco na análise dos atestados apresentados. Às fls. 2.843 há atestado onde consta 

descrito serviço de pavimentação, cuja descrição se refere a pavimentação em concreto armado: 

 

Tal descrição atesta com precisão capacidade técnica além da exigida no edital para execução do 

serviço em comento.  

Desta forma, é de se reconhecer a procedência do argumento suscitado pela Recorrente. 

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 

CELI 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 CELI 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 

 

 

Manoel Alves 

Carneiro 

Presidente/Apoio 

 

 

Antônio Sérgio 

Moura de Sousa 

Apoio 

 

 

Kézia Priscila 

Oliveira da 

Silva 

Apoio 

 

 

Erasmo Antônio 

Rodrigues Santos 

Apoio 

 

 

Ricardo Santos 

Santana 

Apoio 

 

 

 

 

 

 

 


