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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
RESPOSTA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DESCISÃO DA COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 02/2009, PROCESSO Nº 
23142.000026/2009, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TERRAPLANAGEM  E 
CONSTRUÇÕES LTDA - EMBRATEC. 
 
Prezados Senhores; 
 
A Comissão Especial de Licitação constituída pela Portaria DG nº 248 de 06 de fevereiro de 
2009, reuniu-se para analisar o Recurso interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE 
TERRAPLANAGEM  E CONSTRUÇÕES LTDA - EMBRATEC. Da análise, a CEL, verificou o 
pleito da empresa acima mencionada, que solicita a suspensão da decisão de 
desclassificação por parte da CEL em 05/06/2009, por descumprimento ao Art. 9 Inciso III da 
Lei 8.666/93. A regra do art. 9º “Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou 
da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: Inciso III -
 servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação” da Lei 
das Licitações visa a resguardar o princípio da moralidade e da legalidade nos atos 
administrativos, portanto, a empresa reclamante ao apresentar como procurador um servidor 
do órgão licitante, lhe conferindo “poderes especiais para apresentar propostas, formular 
ofertas e lances, interpor e desistir de recursos, contra-razoar, assinar contratos, negociar 
preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação, com fim específico para praticar todos os atos necessários para o cumprimento da 
Lei perante a Licitação” (folhas nº 201 e 5.935 do referido processo), tendo inclusive o 
servidor assinado a Ata de Reunião do dia 23/04/2009 (folhas nº 3.988 e 3.989 do referido 
processo), descumpre a Lei 8.666/93. Desta forma, tanto a empresa quanto o servidor, ferem, 
não só o Artigo 9º no seu inciso III da Lei 8.666/93, como a própria Constituição Federal de 
1988, uma vez que a presença de servidor do órgão como preposto de empresa licitante no 
processo em epígrafe, lança dúvidas quanto ao julgamento imparcial do certame.  Diante do 
exposto, esta Comissão Especial de Licitação, indefere o recurso interposto pela EMPRESA 
BRASILEIRA DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, - EMBRATEC, com base no 
artigo e inciso supracitados. Essa é a nossa decisão. S.M.J. 
 
 
 
Salvador, 17 de junho de 2009. 
 
 
Atenciosamente, 
 
A Comissão Especial de Licitação 
 


