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SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR - BA 

Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: EDITAL TP n° 015/2022 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 75492/2022 

RECURSO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO 

Ilustríssima Senhora Ana Lúcia Luz de S. e Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 

Superintendência de Obras Públicas de Salvador - BA. 

A PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 22.491.677/0001-02, com sede na Estrada das Barreiras, n° 256 

E, Barreiras, cidade do Salvador, estado da Bahia, por seu representante legal infra-assinado, 

tempestivamente, vem, com fulcro na alínea "b", do inciso I, do art. 109, da Lei n° 8666/93, à 

presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a decisão dessa 

digna Comissão de Licitação que a INABILITOU, o que faz declinando os motivos de seu 

inconformismo no articulado a seguir: 

1— DOS FATOS SUBJACENTES 

Atendendo à convocação dessa Instituição para o certame licitacional supramencionado, veio a 

recorrente de ele participar com outras licitantes, pelo que apresentou toda documentação, almejando 

ser contratada. 

Após a abertura da sessão, foram analisadas as manifestações registradas na Ata da Segunda Sessão 

Pública de 09/09/2022, ao qual a nobre comissão permanente de licitação decidiu por INABILITAR a 

licitante PARALELA ENGENHARIA, pelo seguinte motivo: não apresentar atestado técnico 

operacional suficiente para comprovação da quantidade mínima exigida no item 1, "Instalação 

de pavimento emborrachado", vez Que o Edital exige a Quantidade de 30M2, sendo encontrado 

nos atestados a Quantidade de 17,32m2, portanto inferior ao exigido. 
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II— DAS RAZÕES DA REFORMA 

A decisão sob comento, merece ser reformada, por que: 

Além de apresentado o atestado de capacidade técnica operacional "REFORMA DO PRÉDIO 

PARFOR EM CANUDOS/BA" com CAT de n° 39654/2016, com  serviço de pavimentação em piso 

tátil direcional e/ou alerta em borracha p/deficientes visuais, com total de 17,32 m2.  Foi também 

apresentado outro atestado de capacidade técnica operacional "PAVIMENTAÇÃO COM 

PARALELEPÍPEDO NA CIDADE DE MUTUIPE — BA, com CAT de n° 95037/2021 com  serviço 

de pavimentação em piso tátil direcional e/ou alerta em borracha p/deficientes visuais, com total 

de 38 67. Perfazendo um total de 55,99 m2. Ou seja, acima do exigido no Edital. 

III- DA FACULDADE DA PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância 

dos seguintes procedimentos: 

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta. 

A recorrente entende que com a alta demanda de serviços no setor de licitações acaba que no 

momento da análise alguns detalhes como a identificação do serviço apresentado no atestado de 

capacidade técnica da empresa podem "passar por despercebido". No entanto conforme a inteligência 

do artigo 43, permite a faculdade de diligência para que possa ser sanado aquilo que não foi visto no 

momento do certame. 
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Dos princípios que regem a licitação: 

Diversos princípios regem o processo licitatório os quais a direcionam e devem ser usados para 

nortear a validade dos atos e procedimentos licitatórios, dentre outros, sem contar com os princípios 

correlatos, porém para análise do caso concreto nos deteremos precisamente sobre os princípios 

básicos da legalidade do julgamento objetivo. 

Dos princípios da Legalidade: 

O princípio da legalidade pode ser considerado de fundamental relevância para a Administração 

Púbica, objetivando claramente ceifar a vontade individual do administrador perante a coletividade, 

limitando seus atos e defendendo o cidadão contra possíveis abusos e arbitrariedades, vinculando o 

poder público a força da lei. 

Todos os processos licitatórios devem ser interpretados à luz do princípio da isonomia o qual, não 

objetiva a proibição completa de qualquer diferenciação entre os candidatos, pois essa irá ocorrer 

naturalmente e sim o veto da de qualquer discriminação arbitrária, O art. 3° da Lei 8.666/93 dispõe do 

principio constitucional da isonomia que pode ser considerado como um instrumento regulador das 

normas, para que todos os destinatários de determinada lei recebam tratamento parificado e garante o 

respeito ao instrumento convocatório. 

Diante da redação legal, se impõe uma determinação ao administrador: processar e julgar em estrita 

conformidade com os princípios que as norteiam. 

O principio citado visa o bom uso do recurso público, evitando desperdícios do patrimônio da 

Administração. 

IV — DO PEDIDO 

Em face do exposto requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para: 
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Determinar-se à Comissão de Licitação que profira tal julgamento, considerando a habilitação da 

empresa PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI já que esta 

apresentou todas as evidências objetivas e cumpriu com todos os requisitos para a habilitação para 

que esta possa participar da próxima fase do certame. 

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa competente Comissão de Licitação 

reconsidere sua decisão, comunicando-se aos demais licitantes para as devidas impugnações, se assim 

o desejarem. 

Nestes Termos, Pede Deferimento, 
Salvador, 20 de setembro de 2022. 

PARALELA ENG 	' A E EMPREENDIMENTOS EIRELI 
J 22.491.677/0001-02 
EMAR LEAL SILVA 
PF: 018.909.625-03 
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