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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

JULGAMENTO DE RECURSO 
 

PROCESSO Nº 00487.11.07.611.2020  

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2020 

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA EM SOLO GRAMPEADO 

LOCALIZADA NO BAIRRO DE CATU DE ABRANTES, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. 

RECORRENTE: NTW ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS LTDA  

 

OBJETO DO RECURSO: ATA DA SESSÃO INTERNA DO JULGAMENTO DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO QUE DECLAROU INABILITADA A NTW ENGENHARIA 

OBRAS E SERVIÇOS LTDA. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicada ata interna da análise fase de habilitação, a empresa NTW ENGENHARIA OBRAS 

E SERVIÇOS LTDA., apresentou impugnação no dia 02/02/2020. 

 

Dessa forma, nos termos do item 9.3 do edital e do art. 109 da Lei 8.666/93, o Recurso 

apresentado pela referida empresa foi tempestivo. 

 

Sem mais, reproduzindo trechos da impugnação em apertada síntese, segue abaixo o 

posicionamento desta Comissão de Licitação.  

 

2. DOS FATOS PROCESSUAIS E DAS RAZÕES RECURSAIS; 

 

Trata-se de procedimento licitatório para contratação de empresa de engenharia para 

execução de contenção e estabilização de encosta em solo grampeado localizada no bairro 

de Catu de Abrantes, no município de Camaçari/BA, nos termos do Edital da TOMADA DE 

PREÇOS Nº. 010/2020. 

 

O Edital foi publicado nos Diários da União, do Estado da Bahia, do Município de Camaçari e, 

ainda, em jornal de grande circulação, em 03/10/2020, e não houve apresentação de 

impugnação por qualquer licitante.  
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Em 21 de outubro de 2020 às 09:00hs, no Auditório do Prédio da Secretaria de Saúde do 

município foi aberta a sessão, efetuando-se o credenciamento dos interessados, bem como, o 

recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços, com a manifestação dos 

interessados.  

 

A Comissão julgadora, ao analisar internamente os documentos de habilitação das licitantes 

participantes do certame, entendeu que NTW ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

não atendeu de forma satisfatória ao exigido no Edital de convocação, conforme abaixo: 

 

1. A licitante NTW ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS LTDA 
1.1 Apresentou Atestados de Capacidade Técnico-operacional, porem não 
comprovou Capacidade técnica para a parcela de relevância exigida no item 
7.1.5 alinea "C.1" do Edital de Convocação. 
1.2 Apresentou Atestados de Capacidade Técnico-profissional porem não 
comprovou Capacidade técnica para a parcela de relevância exigida no item 
7.1.5 alínea "C.2" do Edital de Convocação. 

 

Do referido julgamento, a NTW ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS LTDA interpôs Recurso, 

aduzindo, em síntese, que apresentou os atestados compatíveis com o objeto licitado, 

considerando que os atestados apresentados são de serviços de engenharia, e, ainda, 

porque uma dos itens descritos nos atestados se referem a “sistema construtivo”.  

 

Ademais, aduziu que o sistema construtivo “solo grampeado” exigido para fins de 

comprovação da capacidade técnica não é regido pelo CONFEA/CREA como uma atividade 

técnica específica na emissão de ART que outorga CAT, pelo que deve ser aceito atestado 

que possuam a composição do serviço.  

 

Por fim, deve ser admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 

obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao 

julgamento objeto.  

 

 

 



 

 

3 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

2.1 DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA NTW ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS 

LTDA. 

 

Conforme a sistemática adotada pela Lei nº 8.666/93, na etapa de habilitação, entre outros 

aspectos, a Administração deverá analisar a qualificação técnica dos licitantes, com o objetivo 

de aferir se dispõem de conhecimento, experiência e aparelhamentos técnico e humano 

suficientes para satisfazer o contrato a ser celebrado. 

 

Para isso, a Lei de Licitações autoriza a Administração a exigir a comprovação da 

capacitação técnico-operacional, nos termos de seu art. 30, inc. II, e a comprovação da 

capacitação técnico-profissional, de acordo com seu art. 30, § 1º, inc. I. 

 

Nesse sentido, importa destacar que a comprovação da capacitação técnico-operacional ou 

profissional se dará através da apresentação de Atestados de Capacidade Técnica -

Operacional / Profissional - de obra ou serviço de características semelhantes a que será 

contratada.  

 

Desse modo, considerando as especificidades do objeto licitado, foi devidamente exigido a 

comprovação da execução dos serviços abaixo descritos: 

 

7.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo nos 01 (um) 
atestado em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com os 
serviços e quantitativos mínimos listados abaixo: 
- Execução de Solo Grampeado com área maior ou igual a 175,00 m²  
c.2) Comprovação de capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) 
atestado em nome do(s) profissional(is) indicado(s) para atuar como 
responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação, devidamente registrado na entidade 
profissional competente, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, contendo: 
- Execução de Solo Grampeado. 

 

Contudo, a licitante NTW ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS LTDA, conforme afirma em 

seu próprio recurso, não apresentou atestados de capacidade técnica de execução dos 

serviços exigidos, apresentando, tão somente, atestados de serviços de engenharia de 

“sistema construtivo”, que não atende ao quanto exido, pois, nem mesmo, possui 

características semelhantes ao objeto licitado. 
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Ademais, no que se refere a alegação que o sistema construtivo “solo grampeado” exigido 

para fins de comprovação da capacidade técnica não é regida pelo CONFEA/CREA como 

uma atividade técnica específica na emissão de ART que outorga CAT, não merece 

prosperar, pois,  o Edital de convocação não exige o referido enquadramento e sim a 

apresentação de atestado que conste, de forma expressa, a execução do serviço, 

acompanhado da CAT que comprove o seu registro junto ao CREA.  

 

Por fim, importa destacar que a inabilitação da recorrente se deu em atenção ao instrumento 

convocatório, que, por sua vez, está em consonância com a legislação e o entendimento 

jurisprudencial, sendo as exigências atinentes a qualificação realizada de acordo com o objeto 

licitado, a fim de analisar a qualificação técnica dos licitantes, com o objetivo de aferir se 

dispõem de conhecimento, experiência e aparelhamentos técnico e humano suficientes para 

satisfazer o contrato a ser celebrado. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, com base nos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da Lei 8.666/93, resolvem 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela empresa NTW ENGENHARIA 

OBRAS E SERVIÇOS LTDA., mantendo-se integralmente a decisão que a declarou 

inabilitada.  

 

Camaçari, 11 de fevereiro de 2020. 

 

Antônio Sérgio Moura de 
Sousa 

Presidente  da  COMPEL  

Erasmo Antônio Rodrigues 
Santos 

Membro 
Jussara Souza de Oliveira 

Membro  

 
 
 
 

Ana Carolina Iglesias 
Membro 

 


