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JULGAMENTO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma completa do telhado da Câmara 

Municipal de Camaçari, de acordo com as condições e especificações constantes no Termo de 

Referência. 

DATA DE ABERTURA: 30/05/2022 

RECORRENTE: NORRAU CONTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de habilitação das empresas Recorridas foi publicada no Portal de Compras em 

01/06/2022. A recorrente apresentou seu recurso em 06/06/2022.  

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 foram apresentadas contrarrazões. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente apresenta recurso sem anexar razões recursais, fazendo apenas menção a ata de 

credenciamento, sem, contudo, atacar a decisão de habilitação proferida. Considerando a 

ausência de indicação dos fundamentos e razões recursais, não há sequer o que ser analisado, 

devendo o recurso ser julgado improcedente. Todavia, em prestígio ao princípio da transparência 

e em observância ao direito constitucional de petição, bem como à necessária motivação dos atos 

administrativos, será demonstrado a seguir o cumprimento de cada um dos itens apontados pelo 

Recorrente na sessão de credenciamento. 
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DO PEDIDO RECURSAL 

“(...) REQUEREMOS de forma imediata a publicação da ata licitatória, devidamente assinada 

na sessão e a devida inabilitação das empresas (...)” 

DO JULGAMENTO  

Quanto à ata de licitação, remarcamos que a mesma foi devidamente disponibilizada no portal 

da transparência, além de ter estado à disposição de qualquer interessado desde sua lavratura. 

Alegações quanto à empresa DRIMATEC COMÉRCIO 

A recorrente alegou que a empresa DRIMATEC não atendeu o item 7.2.3, c.1) e c.2) do 

edital.  

Diferentemente do quanto alegado pela recorrente, é possível verificar dos documentos 

apresentados que os atestados técnico-operacionais bem como técnico-profissionais foram 

devidamente apresentados, bastando perfunctória leitura dos documentos de habilitação da 

licitante para encontrá-los na CAT 562157, pertencente ao profissional Marcos Alan da Hora 

Brito, cujos serviços foram executados a serviço de Drimatec Comércio e Serviços Eireli - ME.  
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Deste modo, não prospera a alegação genérica da recorrente. 

A recorrente afirmou também que falta reconhecimento de firma do representante da 

empresa no contrato realizado com o responsável técnico, bem como na indicação do 

profissional técnico. 

Como se sabe, o reconhecimento de firma é prática ultrapassada que não enseja inabilitação nos 

dias de hoje, especialmente após a edição da Lei da Desburocratização. Todavia, foram 

apresentados os referidos documentos com o respectivo sinal de autenticidade do Cartório 

Azevedo Bastos. Ademais, na forma do art. 3º, I da Lei 13.726/2018, a comissão de licitação 

confrontou a assinatura com aquela constante do documento de identidade e atesta a sua 

autenticidade. 

A recorrente alega que não há termo de compromisso dos profissionais indicados para 

realização do contrato, à exceção do mestre de obra Sr. Samuel.  

Não houve exigência no edital de termo de compromisso para todos os profissionais contratados 

para execução do contrato, mas tão somente do responsável técnico, conforme item 7.2.3.b.4 do 

edital.  

Deste modo, a licitante DRIMATEC apresentou o contrato de prestação de serviços firmado com 

o Engenheiro Marcos Alan da Hora Brito, demonstrando o vínculo deste engenheiro com a 

licitante. 
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Por fim, a recorrente afirma que o balanço de DRIMATEC não possui notas explicativas 

e índices econômicos. 

Os índices econômicos foram devidamente calculados e indicados por contador profissional, 

conforme faz prova documento apresentado pela licitante DRIMATEC COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI: 

 

Deste modo, não prospera a alegação da recorrente. 

Alegações quanto à empresa MP2 CONSTRUÇÕES 

Quanto a esta licitante, a recorrente alega que os currículos e a carteira de identificação 

junto ao CREA foram apresentados em cópia simples sem conferência com o original. 



 

 
 
 
 

 5 

Não foram exigidos no edital reconhecimento de firma de currículo nem de carteira do CREA. 

Ademais, como se sabe, o reconhecimento de firma é prática ultrapassada que não enseja 

inabilitação nos dias de hoje, especialmente após a edição da Lei da Desburocratização.  

A recorrente afirma que não há declaração de disponibilidade de profissionais 

suficientes para execução do contrato da empresa MP2 CONSTRUÇÕES. 

Ao contrário do que afirma a recorrente, basta uma análise superficial dos documentos de 

habilitação apresentados pela recorrida para se verificar que foi devidamente apresentada a 

declaração de equipe técnica: 

 

Deste modo, não deve prosperar a alegação da recorrente. 
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Alegações quanto à empresa MAIAN CONSTRUÇÕES 

Quanto à empresa MAIAN CONSTRUÇÕES EIRELI a recorrente alega que não atendeu 

ao disposto no item 7.2.3 do edital quanto a capacidade técnica-profissional.  

Diferentemente do quanto alegado pela recorrente, é possível verificar dos documentos 

apresentados que os atestados técnico-operacionais: 

 

Bem como técnico-profissionais foram devidamente apresentados, bastando perfunctória leitura 

dos documentos de habilitação da licitante para encontrá-los.  
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A recorrente alega também que a empresa MAIAN apresentou atestado da empresa DFG 

sem a devida certidão relacionada ao acervo técnico.  

Não foi considerado o referido atestado para fins de habilitação técnico-profissional da recorrida, 

mas tão somente para habilitação técnico-operacional. Deste modo, torna-se não apenas 

irrelevante o registro do atestado em certidão de acervo técnico de qualquer profissional 

específico, conforme art. 55 da Resolução 1.025/2009 do CONFEA, segundo entendimento 

reiterado do TCU que fixa que “é irregular a exigência de que a atestação de capacidade técnico-

operacional de empresa participante de certame licitatório seja registrada ou averbada junto ao 

Crea, uma vez que o art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009 veda a emissão de Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica” (Acórdão 1542/2021 – Plenário TCU) 

A recorrente afirma que a empresa MAIAN não apresentou documento de identificação 

do profissional de nível superior. 

A exigência de habilitação relativa ao profissional de nível superior encontra-se no item 7.2.3.a 

do edital. As demais exigências são direcionadas à contratada, que deverá no momento da 

execução contratual apresentar carteira de identificação dos seus profissionais. Deste modo, foi 

apresentado, enquanto requisito de habilitação, o registro do responsável técnico no respectivo 

conselho de classe, conforme faz prova a Certidão de Registro e Quitação das Engenheiras Itala 

Lorena Gama Bispo: 



 

 
 
 
 

 8 

 

E da engenheira Damaris de Souza Gama: 

 

Deste modo, o registro das profissionais está devidamente comprovado. 

Por fim, a recorrente alega que a licitante MAIAN não apresentou declaração de não 

empregabilidade de menor. 

Diferentemente do quanto alegado, é possível verificar nos documentos de habilitação da 

recorrida a mencionada declaração: 
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Deste modo, não deve prosperar a alegação da recorrente. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentados 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 e recomenda conhecer do recurso interposto pela 

NORRAU CONTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES 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 TOMADA 

DE PREÇOS Nº 005/2022. 

2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de Camaçari para ratificação ou reforma da decisão. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 22 de junho de 2022.  
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Camaçari/BA, 22 de junho de 2022. 

Senhor Presidente, 

 

 

 

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. Exaª., o 

julgamento do recurso do TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022., interposto pela licitante 

NORRAU CONTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES 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 TOMADA 

DE PREÇOS Nº 005/2022. 

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

 

Fabson de Freitas de Assis 

Presidente da COPEL 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Nesta 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE NORRAU CONTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA. 

 

 A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES, no uso de suas atribuições 

legais, em conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COPEL no julgamento da licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante 

NORRAU CONTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COPEL; 

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 TOMADA 

DE PREÇOS Nº 005/2022. 

Camaçari/BA, 22 de junho de 2022 

 

EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

 


