
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.  (conforme Projeto

Básico, Planilhas e demais anexas ao processo).

DATA DE ABERTURA: 03/03/2020

RECORRENTE:G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES

A decisão de inabilitação da empresa Recorrente foi publicada no D.O.E. em 10/03/2020. A

recorrente apresentou seu recurso em 16/03/2020. 

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.

Não houve contrarrazões.

RESUMO DOS FATOS

A Recorrente foi  inabilitada do certame por  descumprir  umaexigênciaseditalícias:  (1)  item

7.1.6.b –colocando  a  formula  de  Solvência  Geral.  Inconformada,  a  Recorrente  interpõe  o

Recurso Administrativo analisado adiante.

DO PEDIDO RECURSAL

“(...)REQUER  seja  recebido  o  presente  recurso,  analisando-se  os  seus  argumentos,  para

reconsiderar  a  R.  decisão  proferida  em  julgamento  de  habilitação  publicado  no  dia

10/03/2020, a fim de declarar inabilitada a empresa G3 POLARIS SERVIÇOS  EIRELI.”
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DO JULGAMENTO 

Analisaremos  a  seguir  uma  a  uma  as  alegações  recursais,  de  forma  numerada  para  fins

didáticos:

RAZÃO RECURSAL: (1R)alega que a boa situação financeira deve ser comprovada através

das  demonstrações  contábeis,  das  quais  se  extrai  as  análises  financeiras  e  de  liquidez.  A

apresentação ou não dos índices é mera formalidade, não interferindo no objeto da licitação.

Aduz que não ficou claro o que motivou a administração pública a inabilitar a Recorrente,

pois a demonstração contábil foi apresentada devidamente assinada por contador e apresentou

os índices de liquidez geral, liquidez corrente, solvência geral e endividamento geral. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão assiste à Recorrente. Efetivamente, possivelmente em

virtude do grande volume de trabalho e da reduzida equipe técnica, não se observou que a

documentação apresentada pela Recorrente,quando da obtenção do seu Certificado de Registro

Cadastral, contemplou todas as exigências do item 7.1.6.b e ainda além do que lhe foi exigido

neste  edital,  o  que  demonstra  absoluta  aptidão  econômico-financeira  para  prosseguir  no

certame.

Por  esta  razão,  é  que  se  deve  dar  provimento  ao  Recurso  interposto,  ficando  desde  já

reconsiderada a decisão atacada.

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 G3 POLARIS

SERVIÇOS EIRELI, 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, alterar a decisão de inabilitação da Recorrente para declarar

HABILITADA G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI no bojo 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.

É o parecer, SMJ.

Camaçari/BA, 20 de março de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL
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