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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de macrodrenagem, 

no Bairro Jardim Limoeiro, no Município de Camaçari (BA). 

DATA DE ABERTURA: 22/04/2021 

RECORRENTE:MANTEP – MANUTENÇÃO PROJETOS E OBRAS INDUSTRIAIS 

LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE 

O resultado da análise do julgamento da fase de propostas de preços do certame foi 

publicadoem 18/05/2021. A Recorrente apresentou seu recurso em 21/05/2021. 

Na forma do art. 109, I da Lei nº 8.666/93, o prazo para apresentação de recurso contra decisão 

da fase de habilitação é de 5 (cinco) dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

RESUMO DOS FATOS 

Alega a Recorrente que a Comissão se equivocou quanto a sua inabilitação, pois, no que se 

refere ao item 7.2.4, alíneas “b” e “c”, conforme prints de seus documentos trazidos na sua peça 

recursal, cumpriu com as exigências. 

Em relação a qualificação técnico-operacional, apresentou o seguinte recorte (do atestado de 
fls. 69/73 da sua documentação): 
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Seguiu asseverando que, na mesma CAT (nº 68328/2020), “ainda pode ser observado a 

quantidade de serviço de reaterro num total de 1.314,22m³ executados”. 

Ato contínuo, para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional, apresentou 

também recorte de outro atestado (de fls. 58/62), vejamos: 

 

 

Indicou que para contratação de serviços de engenharia, qualquer exigência que não esteja 

prevista em lei configura ilegalidade, de modo que, para a qualificação técnica, cabe ser exigida 

“o que está prescrito na lei, qual seja, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME 

DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA LICITANTE”. 

Ademais, aduziu que ante às CAT’s e atestados apresentados, “resta lídimo e claro o direito 

dessa RECORRENTE de ver reconhecida sua HABILITAÇÃO, posto que apresentou todos os 

documentos exigidos no edital convocatório para tal.” 
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No que se refere à Certidão Municipal, a Recorrente indicou que o prazo de validade do 

referido documento pode ser comprovado pelos órgãos do sistema municipal, vez que já 

apresentou alvará de funcionamento, bem como o próprio CRC (certificado de registro 

cadastral) do município pode servir como comprovação de que está em dias com suas 

obrigações fiscais. 

Além disso, indicou que trata-se de exigência que permite a realização de diligência pela 

própria Comissão, de modo que não deve ser inabilitada, pois constituiria excesso de 

formalismo. 

Embora publicado o recurso para conhecimento de eventuais interessados, não houve 

apresentação de contrarrazões.  

DO PEDIDO RECURSAL 

 

 

DO JULGAMENTO  

Após análise dos fundamentos acima, é imperioso reconhecer o equívoco na análise realizada 

por esta Comissão em relação ao cumprimento da exigência prevista no item 7.2.4, alíneas “b” 

e “c” do edital. 

O julgamento se deu na utilização da descrição literal do objeto do atestado da Graftech, que 

previu a execução de serviços de pavimentação, sem considerar o detalhamento dos serviços e 

fornecimentos previstos no documento (galeria / escavação / fornecimento de tubulações), que 
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comprovam a qualificação técnico-operacional, bem como, de outro atestado que atesta a 

execução de serviços de macrodrenagem, além da existência das CATs confirmando a 

responsabilidade técnica dos profissionais arrolados pela Recorrente. 

Nesse contexto, resta comprovado que os documentos apresentados pela Recorrente, 

especificamente, os atestados mencionados de fls. 58/66 da documentação de habilitação da 

referida empresa, acompanhado da CAT nº 83535A/1994, bem como o de fls. 69/73, 

acompanhado da CAT nº 68328/2020,  comprovam o cumprimento das exigências, não 

havendo dúvidas quanto a qualificação técnica da empresa, tampouco quanto a qualificação 

profissional dos Engenheiros Aldomir Alencastro Araújo Guimarães e Urbano Antônio de 

Souza Filho, que estariam aptos a seguirem como responsáveis técnicos da empresa MANTEP  

- MANUTENÇÃO PROJETOS, no bojo desta CONCORRÊNCIA nº 001/2021. 

Isso porque os referidos atestados/CATs apresentados pela Recorrente comprovaram a 

realização de serviços/fornecimentos anteriores, que por sua vez, são similares ao objeto ora 

pretendido pela Administração Municipal nesta Concorrência 001/2021.  

 

Nesse contexto, é imperioso mencionarmos que a exigência de comprovação de experiência 

anterior não deve se referir a objeto ou serviço idêntico, assim como não deve se ater a 

exatidão. Esse, inclusive, é o entendimento jurisprudencial da Corte de Contas, senão vejamos: 

 

“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no 

sentido de que a compatibilidade entre os serviços anteriores e o 

serviço licitando deve ser entendida como condição de 

similaridade e não de igualdade” (Acórdão 1.140/2005 – 

Plenário)  

A própria Constituição Federal assevera no inciso XXI de seu art. 37, que somente serão 

permitidas as exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

Acontece, porém, no que se refere a certidão fiscal municipal, não assiste razão a Recorrente, 

poisa licitante não conseguiu comprovar a sua regularidade na data da sessão do certame, assim 

como exigido no item 7.8 do instrumento convocatório, verbis: 
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7.8 Todos os documentos deverão ser apresentados dentro do prazo de 

validade. 

Assim, diferente do que a Recorrente sustenta em sua peça irresignatória, a certidão municipal 

da empresa encontrava-se vencida na data da realização do certame, senão vejamos: 

 

 

 

Não bastante, também diferente do quanto relatado pela Recorrente, o seu Certificado de 

Registro Cadastral (CRC) apresentado tanto no credenciamento quanto no âmbito da sua 
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documentação de habilitação (fl. 20 dos seus documentos), com data de emissão de 13/04/2021, 

demonstra que a empresa estava irregular quanto a sua obrigação fiscal municipal, na data do 

certame. Vejamos o recorte: 
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Assim, caso esta Comissão acatasse com o pedido da Recorrente no sentido de considerar a 

comprovação trazida em seu recurso, vide “passo a passo” indicado pela empresa, estaria 

admitindo a inserção de documento novo nos autos (muito posterior a data da sessão inaugural 

do certame), aferindo à Recorrente um tratamento diferenciado das demais licitantes e ferindo 

de morte princípios inerentes ao procedimento licitatório, a exemplo da isonomia, igualdade, 

vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. 

 

Esse é o entendimento doutrinário do festejado professor Marçal Justen Filho1, que diz: 

“Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase externa da licitação. Os 

particulares apresentam as suas propostas e documentos, que serão avaliados de acordo com 

os critérios previstos na Lei e no ato convocatório. Nessa segunda fase, a Administração 

verificará quem, concretamente, preenche mais satisfatoriamente as condições para ser 

contratado. Também nessa etapa se exige o tratamento isonômico. Trata-se, então, da 

isonomia na execução da licitação. Todos os interessados e participantes merecem tratamento 

equivalente.” 

Não pode a Recorrente querer atribuir à esta Comissão a responsabilidade pela sua inabilitação, 

notadamente porque esta não foi capaz de se manter, única e exclusivamente em 

decorrência da falta de zelo próprio. 

Diante do exposto, não deve ser acolhido este tópico da sua peça recursal. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, fundamentada nos termos do edital, e com base no 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina, na jurisprudência 

dominante e nos dispositivos da Lei 8.666/93, resolve conhecer do recurso interposto pela 

MANTEP – MANUTENÇÃO PROJETOS E OBRAS INDUSTRIAIS LTDA., para no mérito: 

 
 
 
 
 

                                                           
1JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª ed. São Paulo: Dialética, 2012. p. 
61. 
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1 – DAR PROVIMENTO PARCIALao presente recurso, para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, alterar parcialmente a decisão original pelos motivos 

acima descritos, porém, manter a inabilitação da Recorrente no âmbito da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 001/2021 – COMPEL. 

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

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

Camaçari/BA, 08 de junho de 2021. 

 

 
Antônio Sérgio 

Moura de Sousa 
Presidente   

 

 
Erasmo Antônio 

Rodrigues Santos 
membro 

 

 
Cibele Maria 

Araújo de Oliveira 
membro  

 

 
Jussara Souza de 

Oliveira 
membro 

 

 

 
Ana Carolina 

Iglesias 
membro 

 

 
Manoel  Alves 

Carneiro 
membro 
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Camaçari/BA, 08 de junho de 2021. 

Senhor Secretário, 

 

 

 

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. Sª., o 

julgamento do recurso do CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 – COMPEL., 

interposto pela licitante MANTEP – MANUTENÇÃO PROJETOS E OBRAS INDUSTRIAIS 

LTDA., contra a decisão da Comissão de Licitação.  

 No referido instrumento, constam as razões Comissão de Licitação, quanto à opinião de 

DAR PROVIMENTO PARCIALao presente recurso, para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, alterar parcialmente a decisão original pelos motivos 

acima descritos, porém, manter a inabilitação da Recorrente no âmbito da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 001/2021 – COMPEL. 

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

 

Antonio Sergio Moura de Sousa 

Presidente da COMPEL em exercício 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTEMANTEP – MANUTENÇÃO PROJETOS E OBRAS INDUSTRIAIS LTDA. 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela 

licitanteMANTEP – MANUTENÇÃO PROJETOS E OBRAS INDUSTRIAIS LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

DAR PROVIMENTO PARCIALao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, alterar parcialmente a decisão original pelos motivos acima 

descritos, porém, manter a inabilitação da Recorrente no âmbito da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 001/2021 – COMPEL.. 

Camaçari/BA, 08 de junho de 2021 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

 


