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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa especializada na execução das obras e serviços na 

construção da Praça e quadra de Sucupió de Abrantes, no distrito de Abrantes, do município 

de Camaçari - Bahia (conformeProjeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 

DATA DE ABERTURA: 16/07/2020 

RECORRENTE: NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A decisão de inabilitação da empresa Recorrente foi publicada no Portal de Compras em 

05/08/2020. A recorrente apresentou seu recurso em 03/08/2020.  

Na forma do art. 109, I da Lei 8.666/93 o prazo para apresentação de recurso contra decisão da 

fase de habilitação é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Não foram apresentadas contrarrazões. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi inabilitada do certame por descumprir duas exigências editalícias: (1) item 

7.1.5.c.1 – não apresentou atestado para comprovação de capacidade técnica operacional; (2) 

item 7.1.5.c.2 – não apresentou atestado para comprovação de capacidade técnica profissional. 

Inconformada, a Recorrente interpõe o Recurso Administrativo analisado adiante. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...)requer que: 1. seja reconsiderada a decisão de inabilitação da NTW ENGENHARIA, 

OBRAS E SERVIÇOS LTDA, com o reconhecimento dos atestados apresentados exigidos no 

instrumento convocatório (...)” 

DO JULGAMENTO  
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Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais, de forma numerada para fins 

didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R)alega que a Comissão de Licitação equivocou-se ao analisar a 

documentação de Habilitação da Recorrente. Aduz que em observância às solicitações dos 

itens 7.1.5.c.1 e c.2 apresentou os atestados com as parcelas de maiores relevâncias extraídos 

e listados como solicitado em modelo apresentado em anexo do edital, ainda que em nenhuma 

alínea do instrumento convocatório tenham sido listadas e qualificadas, deixando à Recorrente 

a análise de tais parcelas. Afirma que apresentou atestados compatíveis com o objeto e 

características da licitação. Aduz que a Compel em momento algum mencionou contratação de 

empresa especializada em construção de praças. Conclui citando o art. 30, §2º e §3º da Lei 

8.666/93 e afirmando que o requisito de habilitação foi atendido.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Inicialmente cumpre destacar que a controvérsia reside no 

conteúdo dos atestados apresentados, isto é, se são eles compatíveis ou não com o objeto 

licitado. 

Esclareça-se que o Edital não exigiu demonstração de execução de parcelas de maior 

relevância, mas tão somente comprovação de aptidão para desempenho e atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto da licitação, conforme permissivo legal constante 

do art. 30, II da Lei 8.666/93: 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

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 técnico 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;” 

Observe-se que não há exigência de que a empresa seja especializada em praças, como insinua 

a Recorrente. O que há é exigência de que a empresa demonstre estar apta tecnicamente a 

construir praça.  
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Outrossim, em reanálise da documentação da Recorrente, pode-se observar que foram 

realizados serviços de engenharia que exigem expertise regular. Somado isto ao fato de que a 

tipologia da obra licitada não a inclui num rol de obras complexas, vislumbra-se que a aptidão 

técnica de que goza a Recorrente é suficiente para a sua execução.  

Isto posto, entende-se que deva ser dado provimento ao Recurso interposto. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do 

edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina 

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

ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA., para no mérito: 

1 – DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, DECLARAR HABILITADA NTW ENGENHARIA, OBRAS E 

SERVIÇOS LTDA. no bojo daTOMADA DE PREÇO Nº 007/2020 – COMPEL. 

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

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 12 de agosto de 2020. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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