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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a Complementação de execução de pavimentação e 

requalificação de vias públicas (Av. Jorge Amado) do programa de mobilidade urbana, no município de 

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

DATA DE ABERTURA: 18/03/2019 

RECORRENTE: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.  

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de inabilitação da empresa Recorrente foi publicada no Portal de Compras em 04 de 

abril de 2018. A recorrente apresentou seu recurso em 12/04/2018.  

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. 

Outrossim, na data de 24/04/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa 

CBV CONSTRUTORA LTDA. Também tempestivas tendo em vista que a comunicação do 

recurso aos demais licitantes se deu em 13 / 04 / 2019, em consequência do que se deflagrou 

prazo de 5 dias para impugnação do recurso, na forma do art. 109, §3º da Lei 8.666/93. 

 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi inabilitada do certame por descumprir uma exigência editalícia: (1) item 

7.1.5.c.1 não atendendo à exigência de parcela de relevância para o item “tubo PEAD – 

fornecimento e assentamento maior ou igual a 650,00 m”. 
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Inconformada, a Recorrente maneja o presente recurso, o qual se passa a analisar. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“Diante do exposto, pede e espera, a Recorrente, seja o presente recurso recebido, conhecido 

e, ao final, provido, a fim de que seja reformada a decisão que a inabilitou no certame, de 

sorte a autorizar o seu regular prosseguimento no torneio. (...)”. 

 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“Ante todo o acima exposto, serve a presente para requerer que o Recurso interposto pela 

Recorrente METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., seja integralmente 

IMPROVIDO pela total ausência de subsídios fáticos e/ou jurídicos capazes de lhe fazer 

prosperar”.  

 

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 Comissão errou ao inabilitá-la, pois efetivamente 

apresentou o atestado que comprova sua expertise no fornecimento e instalação de tubos de 

PEAD. Aduz que apresentou a CAT nº 23840/2016 e a CAT 317736/2015, cada uma delas 

comprovando, isoladamente, a execução de serviços de assentamento de tubos corrugados em 

quantidades superiores ao exigido na alínea “c.1” do item 7.1.5 do Edital. Alega que a 

comissão se apegou á descrição literal do tipo de tubo exigido, desconsiderando que a 

existência de diversos outros tubos corrugados, cuja metodologia de execução é similar, a 

tendem perfeitamente à exigências do Certame. Afirma que o art. 30 da Lei 8.666/93 não exige, 

para fins de qualificação técnica, a comprovação de prestação de serviços idênticos ao 
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licitado, sendo bastante que haja comprovação de serviços semelhantes. Conclui alegando que 

é vedado à Administração Pública exigir, para fins de comprovação da qualificação técnica do 

concorrente, a apresentação de atestado com a indicação de serviços idênticos aos que são 

objeto da licitação; ao revés, a legislação que regula os procedimentos licitatórios dão aos 

concorrentes o direito subjetivo de comprovar sua capacitação técnica por meio de 

documentos que atestem a execução de atividade compatível, de serviços de características 

semelhantes e similares àqueles que constituem o objeto da licitação.  

 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que a Recorrente reconhece expressamente que não 

apresentou tal atestado, trazendo em seu recurso sofismas para tentar induzir os componentes 

da COMPEL a flexibilizar a norma específica e objetiva contida no edital, mas é fato 

inequívoco que a Recorrente apresentou proposta com elementos claramente faltantes, em 

confronto com as normas do edital, razão pela qual jamais poderia ela ter sido declarada 

habilitada neste certame, e, na medida em que a COMPEL a inabilitou, o fez com zelo e acuro 

técnico. Aduz que a COMPEL ao julgar as propostas apresentadas o fez segundo o que estava 

estritamente nos termos do edital, atendendo com acerto as normas objetivas da Lei de 

Licitações, tais como o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: A parcela de relevância “tubo de PEAD” foi fixada no 

Projeto Básico e não sofreu qualquer impugnação da Recorrente que aceitou participar do 

certame com tais regras. 

Não é possível, nesta fase do certame, modificar as escolhas feitas pela SEINFRA, órgão 

licitante, ao passo que todos se submeteram às regras escolhidas segundo as necessidades da 

Administração. 

Ademais, uma vez incluída no Projeto Básico, a COMPEL está obrigada a observar seu 

atendimento pelos licitantes por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

Julgar qualquer recurso no sentido de admitir atestados com especificações distintas da exigida 

pelo órgão licitante representa subjetividade inadmissível nesta espécie de procedimento.  

Isto posto, nega-se provimento ao argumento suscitado pela Recorrente.. 
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RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que a jurisprudência vigente considera, de forma unânime, 

como ilegal a exigência de número mínimo de atestados para comprovação de qualificação 

técnica, bem como da fixação de quantitativo mínimo nesses atestados superior a 50% dos 

quantitativos dos bens ou serviços pretendidos. Aduz que a fixação de quantitativo mínimo 

nesses atestados superior a 50% dos quantitativos dos bens ou serviços pretendidos, tem o 

condão de anular todo o procedimento licitatório.  

 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que ainda que pareçam excessivas e rigorosas as 

exigências do edital, desprezá-las em prol de um ou alguns dos concorrentes em detrimento 

dos demais que as cumpriram, atentaria, ao mesmo tempo, contra dois de seus pilares básicos: 

o da igualdade entre os licitantes, que determina seja dispensado tratamento isonômico aos 

concorrentes e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.  .   

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: a vedação ao somatório de atestados foi objeto de 

impugnação por parte de outros licitantes e naquela oportunidade foi respondido, em 

julgamento pode ser consultado no portal de compras do Município, o seguinte: 

Sabemos que a vedação ao somatório de atestados, para o fim de comprovação da capacidade 

técnico-operacional, deve estar restrita aos casos em que o aumento de quantitativos acarretarem 

incontestavelmente o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporção entre 

quantidades e prazos de execução capazes de exigir maior capacidade operativa e gerencial da 

licitante e ensejar potencial comprometimento da qualidade ou da finalidade almejada na 

contratação, devendo a restrição ser justificada e detalhada no respectivo processo administrativo, 

o que é o caso dos autos.  

A continuidade da obra localizada na Avenida Jorge Amado exige diversos itens de complexidade 

e apresenta necessidades rigorosas na questão da qualificação técnica para adequada finalização 

da obra em comento. Os serviços de parte da via encontram-se em andamento, o que torna 

complexa a contratação dos quantitativos complementares, que são objeto deste processo. 

Somado a isto, tem-se a necessidade premente de conclusão da obra para a comunidade, devido à 

posição central da via para o tráfego e acesso ao Município. A execução do trecho licitado requer 

habilidades técnicas que devem ser concomitantes, não sendo possível tal comprovação mediante 

somatório de atestados distintos.  
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A fixação dos quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço, foram fixados 

devido ao, estabelecido máximo de 50% dos quantitativos de maior relevância tendo como 

escolha a referência técnica e financeira.     

A própria Constituição Federal preconiza a exigência de qualificação técnica necessária para 

salvaguardar o cumprimento das obrigações de forma a cumprir o que prescreve o art. 37 da 

Constituição Federal e o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, ressalvados os casos especificados na 

legislação e assegurando a igualdade de condições a todos os concorrentes, solicitando as 

exigências de atestados de capacidade técnico-operacional aos mínimos que garantam a 

qualificação técnica das empresas para a execução dos respectivos empreendimentos:  

"Art. 3º Lei 8666/93: A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional, e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”. (FURTADO, 

Lucas Rocha. Curso de Licitações e Contratos Administrativos. 4ª 

Edição. Editora Fórum. Belo Horizonte. Página28. Ano 2012)”. 

As condições de habilitação são definidas na Lei 8666/93 em seu Art. 30, ao ponto que apresenta 

taxativamente as condições nas quais a Administração Pública poderá utilizar-se nos 

procedimentos de contratação.  

Neste sentido, foram descritas no instrumento convocatório as condições legais, as quais são as 

estritamente necessárias para que o Contrato seja firmado com empresa que possua condições 

técnicas de executar os serviços.  

Os percentuais exigidos – 50% (cinquenta por cento) vão ao encontro das diretrizes da Corte de 

Contas da União, a qual em diversos julgados apresentou que tal percentual pode ser utilizado a 

fim que as empresas comprovem que executaram os serviços compatíveis com o objeto da 

licitação, como exemplos:  

“9.1.2.1.2. em relação à fixação dos quantitativos mínimos 

já executados, não estabeleça percentuais mínimos acima 

de 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância da 

obra ou serviço, salvo em casos excepcionais, cujas 

justificativas para tal extrapolação deverão estar 

tecnicamente explicitadas, ou no processo licitatório, 

previamente ao lançamento do respectivo edital, ou no 

próprio edital e seus anexos, em observância ao inciso 

XXI do art. 37 da Constituição Federal; inciso I do § 1º do 
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art. 3º e inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93;” (Acórdão-

1284/03-Plenário)  

“7. É vedado o estabelecimento de percentuais mínimos 

acima de 50% dos quantitativos dos itens de maior 

relevância da obra ou serviço, para fins de comprovação 

da qualificação técnica dos licitantes, salvo em casos 

excepcionais, devidamente justificados no processo 

administrativo relativo à licitação, previamente à 

publicação do respectivo edital, ou no próprio edital e em 

seus anexos.” (Acórdão TCU 2099/2009-Plenário)  

“18. O entendimento do TCU sobre o assunto foi firmado 

na Súmula 263/2011, cujo enunciado é reproduzido a 

seguir: Para a comprovação da capacidade técnico-

operacional das licitantes, e desde que limitada, 

simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência 

de comprovação da execução de quantitativos mínimos em 

obras ou serviços com características semelhantes, 

devendo essa exigência guardar proporção com a 

dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.  

19. Minudenciando o que poderia ser considerado 

“experiência anterior” para fins de comprovação da 

capacidade técnico-operacional, pronunciou-se assim o 

Relator do Acórdão 2.088/2004–TCU–Plenário, de 

15/12/2004, no Voto condutor da decisão: Não existe 

óbice à exigência de comprovação de experiência anterior 

na ordem de 60% dos serviços licitados, se plenamente 

evidenciada sua necessidade e adequação. Esse é 

entendimento consubstanciado no Acórdão 1284/2003 - 

Plenário - TCU de que fui Relator: percentuais acima de 

50% são admitidos apenas em casos excepcionais, desde 

que devidamente justificados previamente à licitação ou 

no edital e seus anexos. (grifou-se)” (Acórdão 1469- 2012-

Plenário)  

Neste último, observa-se ainda a possibilidade de utilização de percentual acima do questionado e 

constante do procedimento – 50% –, o que não veio ao caso ao administrador ao elaborar as 

condições de habilitação. 

Por esta razão, nega-se provimento ao argumento suscitado pela Recorrente.  
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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 METRO 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., para no mérito: 

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

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – 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, 26 de abril de 2019.  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

Manoel  Alves 
Carneiro 

Presidente  exercício 

 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

 

Apoio 

Ricardo Santos 
Santana  

 

Apoio  

Antônio Sérgio 
Moura de Sousa 

 

Apoio 

José Múcio Jarjor 
Montenegro  

 

Apoio 
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Camaçari/BA, 26 de abril 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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL., 

interposto pela licitante METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., contra a 

decisão da Comissão de Licitação.  

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

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

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL. 

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

 

Manoel  Alves  Carneiro  

Presidente Exercicio 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 

 

 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 

METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

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

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL.. 

Camaçari/BA, 26 de abril de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


