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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 263/2019 – COMPEL 

OBJETO: Registro de preço para locação de sanitários químicos portáteis e locação de containers 

climatizados para serem utilizados nos Eventos realizados e apoiados pela Administração Municipal de 

Camaçari/Ba. 

DATA DE ABERTURA: 20/12/2019 

RECORRENTE: BF SERVIÇOS AMBIENTAIS  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que declarou vencedora do certame a licitante TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E 

EVENTOS LTDA. foi publicada no 26/12/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 30/12/2019.  

Na forma do item 14.3 do edital, o prazo para apresentação de recurso contra declaração de vencedor é 

de 3 dias úteis.  

Outrossim, na data de 30/12/2019, foi comunicada a interposição de recurso, de modo que, em 

02/01/2020, foram protocolizadas contrarrazões pela empresa TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E 

EVENTOS LTDA., também tempestivas. 

RESUMO DOS FATOS 

Alega a Recorrente, que a empresa Recorrida deve ser desclassificada por ter apresentado proposta 

manifestamente inexequível, vez que “mercadológica e economicamente impossível que os sanitários 

sejam fornecidos aos preços que foram ofertados pela licitante”. 

Ainda sobre os preços, indica que a Recorrida apresentou preços incompatíveis não só com o 

instrumento convocatório, mas também em relação ao mercado, a exemplo dos preços das cabines luxo 

e PNE, cujos valores ofertados estão mais baratos que o da cabine standard (mais simples). 

Seguiu asseverando, ainda, que a Recorrida não atendeu ao item 11.2.3.c.2, vez que “não apresentou 

nenhum atestado de capacidade técnica-profissional acompanhado da respectiva CAT referente ao 

serviço de fornecimento de sanitários do tipo container.”, devendo, por este motivo, ser declarada 

inabilitada. 
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Por fim, aduziu que a empresa TODA ESTRUTURA também não apresentou o Alvará de Funcionamento 

exigido no item 11.2.3.e do instrumento convocatório, constituindo outro motivo para sua declaração de 

inabilitação. 

Em contrarrazões, a Recorrida ratificou que atendeu todas as condições e exigências do Edital, vez que 

apresentou junto a sua proposta a composição dos custos, “que são coerentes com os de mercado e 

são compatíveis com a execução do objeto do contrato”. 

No que se refere aos atestados, indicou que “cumpriu sim todas as exigências trazidas pelo edital, isso 

porque junto ao processo os atestados de capacidade técnico-operacional”. (grifamos) 

Por fim, acerca do alvará de funcionamento questionado pela Recorrente, afirmou que para que a 

empresa pudesse adquirir o Alvará da Vigilância Sanitária (apresentado no processo), é necessário que 

possua o Alvará de Funcionamento. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“...requer a BF SERVIÇOS AMBIENTAIS a reforma da decisão que declarou vencedora a empresa TODA 

ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA. para que seja 

a) Declarada a desclassificação da TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA. com 

fundamento na manifesta inexequibilidade da proposta de preços, pelas razões de fato e de 

direito acima expostas; 

b) Subsidiariamente, caso se entenda pela não desclassificação, seja declarada a inabilitação da 

TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA. com fundamento na não apresentação 

de atestado técnico-profissional referente ao fornecimento de sanitários tipo container” 

 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“Dado o julgamento exato que foi deferido por essa nobre Pregoeira, conforme demonstramos 

cabalmente em nossa explanação, solicitamos que essa Administração considere como indeferido o 

recurso da empresa BF SERVIÇOS AMBIENTAIS. 

 

Não obstante, requer-se, também, que seja indeferido o pleito da recorrente no que tange à habilitação 

da TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA ME, tendo em vista que tal pedido não 

encontra qualquer respaldo legal ou apoio do diploma editalício (...)” 

DO JULGAMENTO  
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No que se refere aos preços ofertados pela Recorrida, não assiste razão às alegações da Recorrente, 

pois os valores apresentados pela empresa TODA ESTRUTURA estão de acordo com o já praticado 

pela mesma no âmbito da contratação anterior firmada junto a esta Administração Municipal. 

Dessa forma, considerando que a execução da contratação acima retratada foi satisfatoriamente 

cumprida, não há que se falar de inexequibilidade, tampouco de incompatibilidade dos preços com o 

mercado. 

Nesse mesmo sentido, foi a manifestação da Coordenação de Eventos, que analisou a proposta e emitiu 

o seguinte parecer: 

“... vimos por meio deste, informar que após a análise das planilhas de 

composição Unitárias de Preços, apresentada pela empresa TODA 

ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA., arrematante do 

certame em referência, entendemos que os custos atendem o solicitado 

e estão compatíveis com os valores de mercado, sendo assim optamos 

pelo acatamento da mesma. 

Em tempo informamos que a empresa participante e arrematante do 

certame está ciente de que o não cumprimento em conformidade com o 

edital e contrato a serem assinados pelas partes, poderá ser penalizada 

de acordo com a legislação vigente.” 

Ademais, assim como ratificou o setor na manifestação acima, a minuta do contrato anexa ao edital do 

PE 263/2019 ora em voga, prevê condições que estabelecem as ferramentas adequadas à gestão do 

contrato, que poderá realizar o adequado acompanhamento e fiscalização, podendo, caso configurada 

situação de descumprimento, adotar as medidas necessárias à penalização da eventual contratada. 

Já no que concerne à CAT exigida no item 11.2.3.c.2, foi submetido à apreciação do setor técnico 

competente, que se manifestou da seguinte forma (fl.230): 

“Conforme questionamento direcionado ao Pregão citado, informamos 

que a CAT – Certidão de Acervo Técnico que consta no processo é 

suficiente para atender a capacidade técnica, relacionadas aos 

sanitários, containers e objetos similares exigida no edital em anexo.” 

A manifestação acima refere-se ao atestado (instalação de sanitários químicos) de fls. 138 constante dos 

autos do processo, que foi apresentado pela empresa Recorrida e acompanhado da respectiva CAT.  
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Dessa forma, é imperioso mencionarmos que o entendimento imposto pela Recorrente acerca do 

atestado reza contra a similaridade das atividades e desempenho anterior das licitantes, pregadas pelas 

normas aplicáveis aos processos de licitação. 

 

A exigência de comprovação de experiência anterior não deve se referir a objeto ou serviço idêntico, 

assim como não deve se ater a exatidão. Esse, inclusive, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal 

de Contas da União – TCU, senão vejamos: 

 

“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no sentido de 

que a compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço licitando 

deve ser entendida como condição de similaridade e não de igualdade” 

(Acórdão 1.140/2005 – Plenário)  

 

Restringir a competitividade através de exigência de apresentação de CAT em face de serviço idêntico 

ao que será contratado (locação de container) desatende ao previsto no art. 37, XXI da CF/88: 

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. (grifamos) 

 

Dessa forma, considerando a similaridade entre o objeto estabelecido no atestado (acompanhado da 

CAT) e o objeto da contratação ora pretendida pela Administração, não merece acolhimento a alegação 

da Recorrente acerca da capacidade técnica da empresa Recorrida. 

 

Por fim, em relação ao Alvará de Funcionamento da Recorrida, é importante mencionar que a mesma 

apresentou o Alvará Sanitário, documento este que, para ser obtido é imperioso que a empresa possua 

o Alvará de Funcionamento. 

 

Dessa forma, a Comissão efetuou diligência apenas com o intuito de elucidar a questão, tendo a empresa 

TODA ESTRUTURA apresentado o documento exigido, conforme fl. 205 do processo. 

 

Diante de todo o exposto, resta comprovado que não deve ser acolhido o Recurso da empresa BF 

SERVIÇOS AMBIENTAIS, pois, do contrário, estaria esta Comissão afastando o processo dos princípios 

atinentes ao procedimento, a exemplo da ampla competitividade, do formalismo moderado e da 

economicidade, que determinam a perseguição à proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 
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DA DECISÃO 

 
Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e com base no 

princípio do interesse público, da economicidade, na melhor doutrina e nos dispositivos da Lei 10.520/02, 

c/c Decreto 5.450/05 e c/c a Lei 8.666/93, resolve conhecer o recurso, para, no mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO para, em consonância com os princípios e normas que regem a licitação, 

manter todos os atos praticados até então no bojo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 263/2019 – 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, 29 de janeiro de 2020.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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