
 

 1 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2019 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de 

Requalificação da Praça da rua Abaré – bairro da Gleba C- Município de Camaçari 

(conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 

DATA DE ABERTURA: 27/08/2019 

RECORRENTE: MSOTEC MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDÚSTRIAS EIRELI.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de inabilitação da empresa Recorrente foi publicada no D.O.E. em 03/09/2019. A 

recorrente apresentou seu recurso em 09/09/2019.  

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

inabilitação 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 

7.5.b – apesar de ter indicado o Eng. Civil José Antônio Lopes Barbosa, não apresentou o 

vínculo com o mesmo; (2) item 7.5.c – não comprovou capacidade operacional, haja vista que 

os Atestados tiveram como executante a empresa DFG Construções Ltda. 

 

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...) requer que: 1. Seja reconsiderada a decisão de inabilitação de MSOTEC 

MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI, com o reconhecimento de que o 

documento de página 29 atende à exigência do item 7.5, alínea b, pois é o exato documento 

permitido pelo item 4 desta mesma alínea b (b.4); 2. Seja reconsiderada a decisão de 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

inabilitação de MSOTEC MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI, com 

o reconhecimento de que o documento de página 21 atende à exigência do item 7.5, alínea c, 

subitem 1 (c.1), pois é o atestado que demonstra que a Recorrente tem aptidão operacional 

técnica para executar o objeto licitado (...)” 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais e contra recursais, de forma numerada 

para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que a alínea b do item 7.5, em seu subitem b.4) possibilita 

ao licitante que comprove o vínculo do profissional que indique como responsável técnico 

por meio de “Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das 

partes, com data anterior a abertura dos envelopes da licitação”. Aduz que em observância a 

esta opção, apresentou o Termo de Compromisso constante da página 29 de seus documentos 

de habilitação e que embora no índice da habilitação conste, no ponto 3.12, o documento 

“Contrato de Prestação de Serviço – Engenheiro Civil” como comprovante de vínculo, o 

documento efetivamente apresentado foi o “Termo de Compromisso, conforme franqueado 

pelo edital na alínea b.4 do item 7.5. Conclui afirmando que além de ter apresentado o Termo 

de Compromisso permitido pelo edital, a Recorrente apresentou também “Autorização 

Individual” (pág. 30) e também “Indicação de Responsável Técnico” (pág. 28), devidamente 

assinadas pelo Eng. 

 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: não houve.   

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Tendo em vista que a situação dos autos é exclusivamente 

factual, não envolvendo qualquer viés interpretativo ou técnico, esta Comissão reconsidera o 

ato de inabilitação da Recorrente por ter visualizado nos autos a documentação apresentada. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Ao conferir a documentação da licitante, a Comissão não vislumbrou o Termo de Compromisso 

apresentado às fls. 29 da documentação da Recorrente, incorrendo em equívoco que passa a ser 

sanado com o provimento do recurso neste particular. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que a Comissão confundiu a CAT do Engenheiro, que 

comprova sua aptidão técnico-profissional, com documento pertinente à Recorrente. Explica 

que a CAT de página 31 não se refere à empresa Recorrente, mas sim ao Engenheiro indicado 

como Responsável Técnico. Afirma que o Engenheiro José Antônio Lopes Barbosa angariou ao 

seu acervo técnico atestados que se referem a obras executadas por outra empresa, a DFG 

Construções Ltda. e em momento algum a Recorrente pretendeu se valer deste atestado para 

comprovar sua aptidão técnica operacional. Aduz que o atestado que comprova a capacidade 

operacional da Recorrente não é este elencado na CAT do Engenheiro José Antônio, mas sim 

aquele colacionado nas páginas 21 a 25 dos documentos de habilitação, emitido por TEGMA 

– Construções e Serviços, comprovando que a Recorrente executou serviços compatíveis com 

o objeto da licitação, estando assim apta tecnicamente a operar/executar a obra que se licita 

nesta Tomada de Preços. Conclui afirmando que em momento algum o edital faz referência a 

qualquer Certidão de Acervo Técnico para empresas, bastando para comprovação de aptidão 

técnico-operacional a apresentação do referido atestado e que seria ilegal exigir qualquer 

tipo de registro do atestado operacional conforme proíbe a Resolução-Confea 1.025/20090, 

em seu art. 55. Arremata afirmando que nem a Recorrente e nem qualquer outra licitante 

poderiam ter atendido a qualquer exigência de CAT para empresa, o que significaria que se o 

atestado apresentado pela Recorrente não puder ser aceito, o de nenhuma empresa mais pode 

ser, haja vista que impossível o registro do mesmo no CREA. 

 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: não houve.   

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Tal como na decisão da razão recursal anterior, tendo em 

vista que a situação dos autos é exclusivamente factual, não envolvendo qualquer viés 

interpretativo ou técnico, esta Comissão reconsidera o ato de inabilitação da Recorrente por ter 

visualizado nos autos a documentação apresentada. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Ao conferir a documentação da licitante, a Comissão vislumbrou apenas os atestados relativos à 

CAT 34137/2016, não tendo observado o atestado emitido por TEGMA – Construções e 

Serviços, juntado às fls. 21/25 da documentação da Recorrente, incorrendo em equívoco que 

passa a ser sanado com o provimento do recurso neste particular. 

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 MSOTEC 

MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDÚSTRIAS EIRELI., para no mérito: 

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

princípios e normas que regem a licitação, DECLARAR HABILITADA A LICITANTE 

MSOTEC MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDÚSTRIAS EIRELI, reconsiderando a 

decisão proferida no bojo da TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2019 – 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, 18 de setembro de 2019.  

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 
Manoel Alves 

Carneiro 
Presidente 

em Exercício 

 
 

Erasmo Antônio 
Rodrigues 

Santos 
Apoio 

 
 
Ricardo Santos 

Santana 
Apoio 

 
 

Antônio Sérgio 
Moura de Sousa 

Apoio 

 
 

Marília Ribeiro 
Nunes 
Apoio 

 
 

José Múcio 
Jarjor 

Montenegro 
Apoio 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Camaçari/BA, 18 de setembro de 2019. 

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 TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2019 – COMPEL., interposto pela 

licitante MSOTEC MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDÚSTRIAS EIRELI., contra a 

decisão da Comissão de Licitação.  

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

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

normas que regem a licitação, DECLARAR HABILITADA A LICITANTE MSOTEC 

MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDÚSTRIAS EIRELI, reconsiderando a decisão 

proferida no bojo da TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2019 – COMPEL. 

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

 

Comissão Permanente de Licitação - Compel 

Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente  

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2019 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE MSOTEC MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDÚSTRIAS EIRELI. 

 

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

conformidade com o disposto no art. 109, § 4
o
, da Lei n

o
 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante 

MSOTEC MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDÚSTRIAS EIRELI.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

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

normas que regem a licitação, DECLARAR HABILITADA A LICITANTE MSOTEC 

MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS INDÚSTRIAS EIRELI, reconsiderando a decisão 

proferida no bojo da TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2019 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 18 de setembro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


