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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 027/2019 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação 

asfáltica em CBUQ, contemplando execução de sistema de drenagem de águas pluviais com 

tubos de concreto, em vias urbanas da sede, nos bairros Jardim Limoeiro, Parafuso e Sol 

Nascente, no município de Camaçari-BA. 

DATA DE ABERTURA: 19/11/2019 

RECORRENTE:CONSTRUTORA EVER LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de inabilitação da empresa Recorrente foi publicada no Portal de Compras em 

10/12/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 06/12/2019.  

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. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi inabilitada do certame por descumprir duas exigências editalícias: (1) item 

7.1.5 alínea C.2 – Apresentou somente a Certidão de Acervo Técnico – CAT, sem o seu 

respectivo Atestado, conforme exigido no item 7.1.5 alínea C.2 do Edital; (2) item 7.1.5 alínea 

E– Não apresentou Declaração exigida no edital, conforme item 7.1.5 alínea E. 

Inconformada, a Recorrente interpõe o Recurso Administrativo analisado adiante. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“... espera que a decisão ora atacada seja revista, para o fim de que seja considerada 

habilitada a ora recorrente. Caso assim não entende, seja determinada a remessa do presente 

recurso á instância superior, tudo na forma da lei” 
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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 “o CAT emitida pelo CREA, no seu caput, CERTIFICA, 

que consta no assentamento do Conselho o Acervo Técnico do Profissional EVERALDO JOSÉ 

DE SIQUEIRA ALVES, conforme os ARTs, validadas, sendo o documento apto a fazer prova 

da capacidade técnica do profissional...” 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Após análise, considerando a Regulamentação do CONFEA, 

restou evidenciado que a CAT pressupõe a existência do Atestado e ART para fins de registro 

das atividades do profissional (responsável técnico) junto ao CREA. 

Nesse contexto, a situação da Recorrente se enquadra em entendimento pacificado no Tribunal 

de Contas da União – TCU, que estabelece a seguinte diretriz: 

“É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de 

informação exigida pelo edital, quando a documentação 

entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente 

faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no 

art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, por representar formalismo 

exagerado, com prejuízo à competitividade do certame” – 

(Acórdão 1795/2015 – Plenário) 

 

(GRIFAMOS) 

Dessa forma, será diligenciada a apresentação do referido documento, pelo que a Recorrente 

terá até o dia da sessão de abertura das propostas para a apresentação do Atestado de que trata o 

item 7.1.5.c.2 do edital, sob pena de não participar da etapa de abertura dos preços,da 

Concorrência Internacional nº 027/2019.  

RAZÃO RECURSAL: (2R)“no que tange as alegações de não ter sido apresentada a 

declaração exigida no edital, item 7.1.5. alínea “e”, são verdadeiramente absurdas, pois numa 
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simples análise constata-se que tais documentos encontram-se acostado nas fls. 44 a 46 do 

acervo de habilitação apresentado a esta comissão.. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Compulsados os documentos de fls. 44 a 46 do book 

referente a habilitação jurídica apresentado pela Recorrente, restou ratificada que a Declaração 

foi devidamente apresentada, motivo pelo qual assiste razão ao tópico suscitado pela referida 

empresa, comprovando o atendimento ao item 7.1.5.e do edital. 

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, no entendimento 

jurisprudencial dominante e nos dispositivos da Lei 8.666/93, resolve conhecer o recurso 

interposto pela CONSTRUTORA EVER LTDA., para no mérito: 

1 – DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, conceder à recorrente a oportunidade de, até o dia da 

sessão de abertura dos envelopes nº 02 (proposta de preços), apresentar o Atestado de que trata 

a exigência disposta no item 7.1.5.c.2 do edital, sob pena de ser restar definitivamente 

inabilitada e ficar impedida de participar da próxima etapa do certame. 

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, 20 de dezembro de 2019. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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