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DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Referência: Concorrência nº 005/2017  

Processo Licitatório: 077/2017  

Recorrente: Construtora Princesa do Vale Ltda.- ME  

Recorrida: Comissão Permanente de Licitação 

IV. DECISÃO FINAL  

   Pelo exposto, 

Decido conhecer da presente Representação, apresentado pela empresa: Construtora Princesa do 

Vale LTDA - ME, em relação à Concorrência nº 005/2017, conforme relato supracitado. 

Com relação ao instrumento convocatório, e em estrita observância aos demais princípios da 

Licitação. CONHEÇO do recurso apresentado pela empresa: Construtora Princesa do Vale 

LTDA - ME, tendo em vista a sua tempestividade, para no MÉRITO, DA-LHE PROVIMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, no que se diz respeito, aos itens 5.16 e 5.17, no qual teriam 

que, obrigatoriamente, ser realizada pelas empresas concorrentes deste certame, visita de 

responsável técnico das mesmas, para emissão dos atestados de capacitação técnica. 

Continuando, nega-se provimento ao recurso, com relação á nulidade do Edital, por não afetar a 

formulação das propostas, e o fiel desenvolvimento do certame. 

Diante do exposto: os itens 5.16 e 5.17 passarão a ter a seguinte redação:  

5.16 – Atestado de visita ao local da obra, fornecido pela Secretaria de Serviços Públicos e 

Urbanismo, para que os licitantes tomem conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

5.17 A vistoria técnica será emitida pela Secretaria de Serviços Públicos e Urbanismo, até o dia 

21 de dezembro de 2017. 

Desta forma, nada mais havendo a relatar submetemos à  Autoridade Administrativa Superior 

para apreciação e decisão, tendo em vista o princípio do duplo grau de jurisdição e conforme 

preceitua o art. 109, § 4º da Lei 8.666/1993. 

Ouricuri (PE), 20 de dezembro de 2017. 
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