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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
RESPOSTA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DA COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 12/2009, Processo nº 23142. 
008736/2009, PELA SOCIEDADE CONTRAL CONSTRUÇÕES LTDA. 
 
 
A Comissão Especial de Licitação constituída pela Portaria nº 1.247 de 26 de outubro de 
2009, reuniu-se para analisar o recurso interposto pela Sociedade CONTRAL 
CONSTRUÇÕES LTDA. Da análise, a CEL, verificou o pleito da Sociedade acima 
mencionada, que solicita a sua classificação para o lote 7 CONSTRUÇÃO DO NOVO 
PAVILHÃO DE AULAS E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS 
EUNÁPOLIS, encaminhando balanço patrimonial 2009 com encerramento em 30 de 
novembro de 2009, autenticado pela Junta Comercial do Estado da Bahia em 15 de 
dezembro de 2009, alegando que durante a sessão de abertura dos envelopes de 
habilitação e proposta de preço atendeu a exigência do item 9.7 do edital. 
 
Do Exame do Mérito 
  1. A sociedade CONTRAL CONSTRUÇÕES LTDA no dia 09 de dezembro de 2009, às 
09:00 (horário local) na Sala de Treinamento do IFBA apresentou a CEL os envelopes de 
habilitação e proposta de preço, tendo cumprido as exigências do edital referente a 
habilitação para lote 7 CONSTRUÇÃO DO NOVO PAVILHÃO DE AULAS E 
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS EUNÁPOLIS. Dando 
prosseguimento aos trabalhos a CEL abriu os envelopes de proposta de preço de todas 
as sociedades presentes a sessão, inclusive da sociedade CONTRAL CONSTRUÇÕES 
LTDA, devido a quantidade de documentos apresentados, avisou aos presentes que as 
propostas de preços seriam analisadas pela CEL e pela Pró-Reitoria de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Institucional do IFBA e que divulgaria o resultado na sua página oficial. 
Após análise das propostas de preço a CEL publicou em 11 de dezembro de 2009 o 
resultado da Licitação em epígrafe, “desclassificando” a sociedade CONTRAL 
CONSTRUÇÕES LTDA por apresentar Patrimônio Líquido inferior ao exigido no item 
9.7 do edital. 
 

9.7 “A empresa licitante deverá apresentar 
comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez 
por cento) do valor total estimado da 
contratação por lote, através do Balanço 
Patrimonial, devidamente registrado na Junta 
Comercial. Caso a empresa participe de mais de 
um lote, será considerado o valor total da soma 
dos lotes”.  
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2. A decisão de desclassificação da sociedade foi em face do balanço patrimonial do ano 
de 2008, com encerramento em 31 dezembro de 2008, autenticado pela Junta Comercial 
do Estado da Bahia em 27 de março de 2009, apresentado a CEL no envelope de 
proposta de preço no dia 09 de dezembro de 2009, que, após análise, foi comprovada a 
insuficiência de patrimônio líquido para a classificação da sua proposta de preço para o 
lote em que foi habilitada. 
 
3. Em 16 dezembro de 2009 às 09:40 a sociedade CONTRAL CONSTRUÇÕES LTDA 
encaminhou através do protocolo do IFBA interposição de recurso a decisão da CEL, 
apresentando anexo Balanço Patrimonial 2009 com encerramento em 30 de novembro de 
2009, autenticado pela Junta Comercial do Estado da Bahia em 15 de dezembro de 
2009. O referido balanço não pode ser considerado para comprovação de patrimônio 
líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação por lote, por ser 
vedado a inclusão posterior de documentos que foram exigidos no edital para 
apresentação no dia 09 de dezembro de 2009 às 09:00 na Sala de Treinamento do 
IFBA no envelope de proposta de preço, conforme exigência do item 9.7. 
 
Conclusão 
Por todo exposto, a CEL indefere o recurso interposto pela sociedade CONTRAL 
CONSTRUÇÕES LTDA. Essa é a nossa decisão. S.M.J. 
 

 
Salvador/Ba, 17 de dezembro de 2009. 
 
  
 
A Comissão Especial de Licitação 
 


