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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de terraplanagem e 

drenagem na comunidade Buri Satuba, no Município de Camaçari (BA). 

DATA DE ABERTURA: 03/03/2020 

RECORRENTE:CM CONSTRUTORA EIRELI 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

O resultado da análise dos documentos de habilitação do certame foi publicado no Portal de 

Compras em 10/03/2020. A Recorrente apresentou seu recurso em 17/03/2020. 

Na forma do art. 109, I da Lei nº 8.666/93, o prazo para apresentação de recurso contra decisão 

da fase de habilitação é de 5 (cinco) dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Publicado o aviso de interposição de recurso para possibilitar a manifestação das licitantes 

eventualmente interessadas em apresentar contrarrazões, estas quedaram-se silentes. 

RESUMO DOS FATOS 

Em apertada síntese, alega a Recorrente que foi equivocadamente inabilitada em face do 

atestado de capacidade técnica-profissional por ela apresentado, sendo que constam no 

processo 02 (duas) CATS (nº 220/2002 e 20130003429) que, segundo a Recorrente, 

apresentam serviços de características semelhantes. 

Em relção a CAT 220/2002, asseverou que “certifica o atestado (...) a execução de rede de 

drenagem, onde o engenheiro civil Claudio Ribeiro da Silva apresenta-se como responsável 

técnico.” 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Já em relação a CAP 20130003429, aduziu que “certifica o atestado (...) a execução de vários 

elementos que compõem uma rede de drenagem, onde o engenheiro civil Claudio Ribeiro da 

Silva apresenta-se como responsável técnico.” 

DO PEDIDO RECURSAL 

 

DO JULGAMENTO  

Após análise das alegações da Recorrente, foi ratificada a ocorrência do equíoco suscitado pela 

empresa CM CONSTRUÇÕES, de modo que não resta outra alternativa a esta Comissão, a não 

ser reconhecer a necessidade da correção pleiteada. 

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 competitividade e 

isonomia. 

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.” 



 

 3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Isto posto, deve o julgamento das propostas de preço seguir os parâmetros estabelecidos no 

edital, dentre os quais se destaca o contido no item 7.1.5.b.2, verbis: 

7.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

(...) 

b.2) 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 de obras de 

características semelhantes com o objeto da licitação, devidamente 

registrado na entidade profissional competente, acompanhado das 

respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT. 

 

Assim, consta nos autos do processo atestado de capacidade técnica emitida pela CONDER, 

acompanhada da CAT nº 220/2020 (fls. 26 a 32 da documentação da Recorrente) registrada no 

CREA, que atesta a execução de serviços de terraplanagem e drenagem pelo responsável 

técnico indicado pela CM CONSTRUÇÕES (Sr. Cláudio Ribeiro da Silva), senão vejamos: 

 

(...) 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Dessa forma, com a estrita aplicação das regras editalícias, adotando todos os cuidados 

necessários para obtenção do resultado correto, justo e isonômico, deverá ser acolhido o 

recurso da Recorrente. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, 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 CM CONSTRUTORA EIRELI, para 

no mérito: 

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

normas que regem a licitação, revogar a decisão que inabilitou a CM CONSTRUTORA, 

tornando-a apta a seguir na disputa da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – 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. 

Camaçari/BA, 20 de março de 2020. 
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