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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 
JULGAMENTO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 – COMPEL 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em produção de eventos para a contratação de 
bandas, artistas ou grupos musicais de reconhecida notoriedade local para os festejos de Arembepe 
nos dias 09, 10 11 e 12 de março. 
 
RECORRENTE: CARLOS HUMBERTO SOUZA REIS – ME. 
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
A manifestação e motivação da intenção em recorrer não foram registradas pela licitante na sessão 
pública do Pregão em referência, realizada do dia 07/03/2018. 
 
No dia 08/03/2018, às 10h11min a licitante protocolou na recepção da Coordenação de Materiais e 
Patrimônios - CMP, as razões da petição. A mesma não será acatada como recurso uma vez que a 
licitante não manifestou em Ata suas intenções de recurso. Portanto a ausência de manifestação 
imediata e motivada da licitante importou a decadência do direito de recurso da licitante, conforme os 
incisos. XVIII e XX do Art. 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, estabelece que: 

Inc. XVIII e Inc. XX do Art. 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002: 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões 
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos; 
: 
: 
XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor; 
 
 
DOS FATOS 
 
A licitante CARLOS HUMBERTO SOUZA REIS – ME alegou em síntese que: 
 
1) Dia para abertura do Credenciamento dia 06 de Março 2018, desde quando PREÂMBULO do edital, 
a Prefeitura Municipal de Camaçari – Estado da Bahia diz:  
 
9. Documentos de Habilitação – envelope 2: 
 
9.2.3 Qualificação Técnica 
 
O Conselho Regional de Administração da Bahia não reconhece o CNAE conforme documento em 
anexo, os ITENS citado no objeto da licitação. 
 
(...) 



 

2 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

2) Item a, 
a.1 
a.2, 
b - Certidão de Registro do Funcionário comprovando a solicitação de nível superior. 
b.3 – Contrato de trabalho prorrogativo das partes. 
 
3) Por diversas vezes foi solicitado pro mim representante legal da empresa que não inabilitasse a 
empresa, pois ali existiriam erros e informações infindável que considerasse o que a LEI permite. 
 
4) Gostaria que fosse atendida a Habilitação da empresa citado acima.  Sendo que os itens grifados 
pelo participante e escrito neste procedimento. 
 
 
DO PEDIDO 
 
Por todo o exposto, a Recorrente requer:  
 

1. Que seja determinada a habilitação da empresa ganhadora STILLO PROMOÇÕES - CARLOS 
HUMBERTO SOUZA REIS – ME, Anexo II proposta de preço R$ 132.000,00 (cento e trinta e 
dois mil reais), como consequência por Ordem de Vossa Excelência. 

 
 
DA ANALÍSE 
 
Analisando os fatos exposto na peça da empresa CARLOS HUMBERTO SOUZA REIS – ME, com a 
legislação e com os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais correlatos, expõe - se abaixo as 
medidas adotadas e as ponderações formuladas que fundamentaram a decisão final. 
 
Nesse sentido, diante da peça acatada como pedido de esclarecimento, apresentada pela Licitante, a 
Pregoeira passa a reanalisar as causas que motivaram sua inabilitação, objetivando dirimir questões 
com fulcro nos princípios constitucionais, como a razoabilidade e economicidade, em consonância com 
os princípios norteadores e constantes na Lei Municipal 803/2007, Lei Federal 10.520/2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
Cumpre esclarecer, que à afirmação da empresa ao alegar que o Credenciamento ocorreu no dia 06 de 
Março 2018, bem como a abertura da licitação são improcedentes, visto que conforme publicação 
anexa aos autos registre-se que foi dada a publicidade exigida por lei ao presente certame, e o mesmo 
ocorreu no dia 07/03/2018, conforme publicação em meios oficiais anexas aos autos. 
 
No que tange à alegação contra o procedimento adotado pela Pregoeira, esclarecemos que a licitante 
não atendeu as exigências do instrumento convocatório, conforme discorrido na ata de sessão pública 
datada em 07/03/2018, tampouco manifestou intenção em recorrer, senão vejamos; 
 
(...), 
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Diferente dos argumentos da Recorrente elencados acima, em hipótese alguma a decisão da Pregoeira 
e sua equipe de apoio infringiu a legislação em vigor, tampouco transgrediram ou desobedeceram as 
Leis que normatizam o certame.  
 
Nessa linha de raciocínio, toda conduta da Administração, será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. (grifo nosso).  
 
Ocorre que no Edital do Pregão em epigrafe em sua qualificação técnica subitem 9.2.3 foi exigida a 
apresentação:  
 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho 
Regional de Administração – CRA, da região da sede da Licitante, que 
comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade 
e com indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação;  

 
c) Apresentação atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, para 

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado 
na entidade profissional competente. 

 
c.1)  O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes 

informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de 
emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como 
conter objeto, atividades desenvolvidas, período da contratação e o registro 
do Conselho Regional de Administração – CRA, juntamente com a Certidão 
de RCA. 

 
Como podemos observar as exigências previstas no subitem 9.2.3 do edital, visa assegurar a 
qualidade dos serviços a serem prestados, bem como resguardar a Administração Pública de que o 
licitante possui expertise e aptidão técnica, caso seja o vencedor do certame e venha a ser contratado. 
 
O artigo 30, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 confirma o entendimento de que se deve comprovar a 
capacidade técnica, conforme transcrito a seguir: 
 

Art. 30 A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnicos adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos; 

 
Apenas a título de argumentação, é equivocada a alegação da Recorrente no item nº 02 de sua peça, 
onde colacionou o subitem 9.2.3, haja vista que sua redação foi alterada. 
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Visa esclarecer, que os fatos apontado na peça, altera a realidade dos fatos, seja em recurso 
administrativo ou jurídico, tal conduta se torna via de consequência repreensível, posto que fere 
cabalmente ao princípio da lealdade processual. Verifica – se ainda que sua petição recursais, a 
empresa utilizou-se de informações deformadas, das quais detinha conhecimento suficiente para 
distorcer a realidade e criar situação favorável ao que esperava do referido pregão. 
 
Do exposto, os argumentos da licitante não devem prosperar dessa forma a decisão de inabilitação da 
empresa CARLOS HUMBERTO SOUZA REIS – ME deve ser mantidas pelos seus próprios 
fundamentos haja vista a inexistência de argumentos por parte da recorrente. Posto isto, e 
consubstanciado que uma decisão em contrário irá ferir os princípios da legalidade, isonomia, 
vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, a Pregoeira acata ao documento 
apresentado pela empresa como mero pedido de esclarecimento e mantém a decisão que inabilitou a 
empresa CARLOS HUMBERTO SOUZA REIS – ME. 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 12 de março de 2018. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 
 

Ana Paula  
Souza Silva 

Presidente/Apoio 

Monique de Jesus 
Fonseca 

Pregoeira 

Ana Carolina da 
Silva dos Santos 

Apoio 

Wadna Cheile 
Melo Aragão 

Apoio 

Vanuzia da Silva 
Guedes 
Apoio 

Priscila Lins 
dos Santos 

Apoio 
 


