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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a Complementação de execução de pavimentação e 

requalificação de vias públicas (Av. Jorge Amado) do programa de mobilidade urbana, no município de 

Camaçari - Bahia (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 

DATA DE ABERTURA: 18/03/2019 

RECORRENTE: A 3 T – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.  

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO  E  CONTRARRAZÕES 

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

04e 05 de abril/2018. A recorrente apresentou seu recurso em 12/04/2019.  

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. 

Outrossim, na data de 24/04/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa 

CBV CONSTRUTORA LTDA. Também tempestivas tendo em vista que a comunicação do 

recurso aos demais licitantes se deu em 24/04/2019, em consequência do que se deflagrou prazo 

de 5 dias para impugnação do recurso, na forma do art. 109, §3º da Lei 8.666/93. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi inabilitada do certame por descumprir uma exigência editalícia: (1) item 

7.1.5.c.1 não atendendo à exigência de parcela de relevância para o item “reciclagem de base 

com incorporação maior ou igual a 740,00 m³”. 

Inconformada, a Recorrente maneja o presente recurso, o qual se passa a analisar. 
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DO PEDIDO RECURSAL 

“REQUER-SE o provimento do presente recurso, com a finalidade de que o acervo técnico d 

empresa recorrente seja reavaliado, reconhecendo-se que é semelhante àquele acervo exigido 

em edital, sendo considerado válido, de acordo com os critérios previstos no art. 30, §3º da Lei 

das Licitações. Por fim, que a empresa A 3 T – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA 

seja decretada HABILITADA na presente concorrência”. 

 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“Ante todo o acima exposto, serve a presente para requerer que o Recurso interposto pela 

Recorrente A 3 T – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTD., seja integralmente 

IMPROVIDO pela total ausência de subsídios fáticos e/ou jurídicos capazes de lhe fazer 

prosperar”.  

 

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 com relação ao único item objeto de questionamento 

pela COMPEL – o “serviço de reciclagem de base com incorporação” – é necessário explicar 

que foram apresentados outros acervos técnicos com complexidade e volume 

equivalente/similar, o que deveria ser motivo para suprir por completo a exigência editalícia, 

não devendo ser este um motivo para exclusão de um licitante do presente processo. Aduz que 

o acervo técnico a ser exigido como forma de preenchimento da qualificação técnica só será 

cobrado em relação ás parcelas de maior relevância, especificamente no que se refere a obras 
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ou serviços SEMELHANTES e afirma que o acervo técnico por ela apresentado é tecnicamente 

SIMILAR àquilo que fora exigido como requisitos de qualificação técnica na cláusula 

7.1.5.c.1. Entende que a empresa que tem a expertise técnica para executar o acerto 

supracolacionado também detém a experiência para executar a “reciclagem com adição de 

2% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico a base”. Afirma que os acervos 

técnicos apresentados pela empresa recorrente são similares àqueles citados pelo edital, tendo 

capacidade técnica equivalentes. Conclui afirmando que a exigência editalícia  da qualificação 

técnica em relação ao serviço de “reciclagem de base com incorporação” é manifestamente 

ilegal, porque além de ser tecnicamente simples, o mesmo tem baixíssima representatividade 

na curva ABC do objeto, representando meros 0,6% do orçamento. 

 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que a Recorrente reconhece expressamente que não 

apresentou tal atestado, trazendo em seu recurso sofismas para tentar induzir os componentes 

da COMPEL a flexibilizar a norma específica e objetiva contida no edital, mas é fato 

inequívoco que a Recorrente apresentou proposta com elementos claramente faltantes, em 

confronto com as normas do edital, razão pela qual jamais poderia ela ter sido declarada 

habilitada neste certame, e, na medida em que a COMPEL a inabilitou, o fez com zelo e acuro 

técnico. Aduz que a COMPEL ao julgar as propostas apresentadas o fez segundo o que estava 

estritamente nos termos do edital, atendendo com acerto as normas objetivas da Lei de 

Licitações, tais como o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Alega que ainda 

que pareçam excessivas e rigorosas as exigências do edital, desprezá-las em prol de um ou 

alguns dos concorrentes em detrimento dos demais que as cumpriram, atentaria, ao mesmo 

tempo, contra dois de seus pilares básicos: o da igualdade entre os licitantes, que determina 

seja dispensado tratamento isonômico aos concorrentes e o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório.   

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: A parcela de relevância “reciclagem de base com 

incorporação” foi fixada no Projeto Básico e não sofreu qualquer impugnação da Recorrente 

que aceitou participar do certame com tais regras. 
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Não é possível, nesta fase do certame, modificar as escolhas feitas pela SEINFRA, órgão 

licitante, ao passo que todos se submeteram às regras escolhidas segundo as necessidades da 

Administração. 

Ademais, uma vez incluída no Projeto Básico, a COMPEL está obrigada a observar seu 

atendimento pelos licitantes por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

Julgar qualquer recurso no sentido de admitir atestados com especificações distintas da exigida 

pelo órgão licitante representa subjetividade inadmissível nesta espécie de procedimento.  

Nada obstante, cumpre ressaltar que tal eleição de parcela de relevância foi objeto de 

impugnação por parte de outros licitantes e naquela oportunidade foi respondido, em 

julgamento pode ser consultado no portal de compras do Município, o seguinte: 

A reciclagem com incorporação é um serviço de restauração rodoviária que possibilita a 

reutilização de materiais de pavimento degradado. A carência de normas e procedimentos 

nacionais acerca desta técnica implica na adoção dos mais variados critérios nos projetos que a 

contemplam, o que acaba por comprometer a qualidade da sua execução. Dada esta circunstância, 

há uma diversificada utilização de diferentes métodos e critérios nos projetos, e admitir à 

contratação um construtor que não comprove a expertise neste item na forma exigida pelo edital, 

pode representar comprometimento da execução do projeto. 

Isto posto, nega-se provimento ao 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 A 3 T – 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., para no mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL. 
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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, 26 de abril de 2019.  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

Manoel  Alves 
Carneiro 

Presidente  exercício 

 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

 

Apoio 

Ricardo Santos 
Santana  

 

Apoio  

Antônio Sérgio 
Moura de Sousa 

 

Apoio 

José Múcio Jarjor 
Montenegro  

 

Apoio 
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Camaçari/BA, 26 de abril de 2019. 

Senhor Secretário, 

 

 

 

Em obediência ao art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com redação 

determinada pela Lei Federal n.º 8.883 de 8 de junho de 1994, encaminhamos a V. Sª., o 

julgamento do recurso do CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL., 

interposto pela licitante A 3 T – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., contra a 

decisão da Comissão de Licitação.  

 No referido instrumento, constam as razões Comissão de Licitação, quanto à opinião de 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL. 

 Aguardando o pronunciamento de V. Sa., subscrevemo-nos atenciosamente, 

 

Manoel  Alves  Carneiro  

Presidente exercicio 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 



 

 
 

 

 7 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE A 3 T – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4
o
, da Lei n

o
 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO  as  alegações  apresentadas  no  Recurso  interposto  pela  licitante 

A 3 T – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL.. 

Camaçari/BA, 26 de abril de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


