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À 
Superintendência de Conservação e Obras Pública — SUCOP 

Ilustríssima Senhora Ana Lúcia Luz, de S. e Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Infraestrutura 
e Obras Públicas do Município do Salvador 

Referente: Edital — Tomada de Preços n° 011/2022 
Processo Adm. N° 75492/2022 

Pelo presente estamos encaminhando nosso recurso Administrativo, para 
análise desta comissão. 

Salvador— Ba, 15 de julho de 2022. 
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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) ANA LÚCIA LUZ DE S. E SILVA - 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DO 

MUNICÍPIO DO SALVADOR 

EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N'. 11/2022 

PROCESSO ADM N°. 75492/2022 

CONTINENTAL 	CONSTRUÇÕES 	E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 00.608.421/0001-08, com sede na Rua da Pedreira Aratu, S/N 

- Barragem de Ipitanga, CEP. 41.410-200, CFP. 41.820-907, Salvador/BA, vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, por seu representante legal que a 

esta subscreve, nos termos do artigo 109, I, da Lei Federal no. 8.666/93, 

apresentar, 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 
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DA TEMPESTIVIDADE: 

É tempestivo o recurso protocolizado nesta data, uma vez 

que a ora Recorrente foi intimada da r. decisão que julgou os documentos de 

habilitação no dia 11/07/2022 (segunda-feira). 

Assim, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia 

útil subsequente, qual seja 12/07/2022 (terça-feira), passando a correr, então, o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido do artigo 109, I, da Lei Federal n°. 

8.666/93, findando-se, portanto, no dia 18/07/2022 (segunda-feira). 

Em caso de juntada de cópia do presente Recurso, requer 

os benefícios do art. 2°, da Lei n° 9.800/99, para a juntada da petição em original, 

no prazo de 05 (cinco) dias. 

"Art. 2o A utilização de sistema de transmissão de dados e 
imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os 
originais ser entregues em juizo, necessariamente, até cinco dias 
da data de seu término. 
Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, os originais 
deverão ser entregues, necessariamente, até cinco dias da data da 
recepção do material." 

DOS FATOS: 

A Secretaria de Infraestrutura e Obras do Município do 

Salvador realizou o processo licitatório supra, cujo objeto é a "Contrafação de 

empresa para execução das obras da 1a ETAPA REQUALIFICAÇÃO URBANA 

- PRAÇA PLANALTO REAL, localizada no bairro de Plataforma, Salvador/BA, 

sob regime de empreitada, preços unitários, com fornecimento de mão-de-obra, 

materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.". 
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A ora Recorrente apresentou a melhor proposta de preços, 

com "K" = 0,87%. 

Ocorre que, para sua desagradável surpresa, foi declarada 

como inabilitada, em razão de, supostamente, não ter atendido aos seguintes 

requisitos de qualificação técnica: 

Por não apresentar atestado técnico profissional 
para comprovação da Parcela de Relevância dos itens 
3 es, de acordo com quadro anexo, violando o subitem 
11.4, alínea "b" do Edital, e 

Por não apresentar atestado técnico operacional 
para comprovação da Parcela de Relevância, item 5, 
de acordo com quadro anexo violando o subitem 11.4 
alínea "c" do Edital 

ITEM SERVIÇOS Profissional Empresa 

1 INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO EMBORRACHADO Atendida Atendida 

2 INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO Atendida Atendida 

3  PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO Não atendida Atendida 

4 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM MURO DE ARRIMO Atendida Atendida 

GUARDA CORPO EM MADEIRWEUCAUPTO NÃO atendida Não atendida 

A ora Recorrente só poderia ser INABILITADA se, no presente caso, 

os atestados apresentados não comprovassem, individualmente ou somados, que 

a mesma não executou serviço similar de guarda corpo em madeira/eucalipto e, 

o profissional indicado, pavimentação em concreto armado e também o guarda 

corpo em madeira eucalipto. 

Cristalinamente, não é o caso dos autos. 

Destarte, como aqui restará irrefutavelmente provado, tal inabilitação 

deve ser considerada, data máxima vênia, totalmente injusta e, os motivos 

elencados pela comissão não merecem prosperar, conforme a seguir declinado. 
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3. 	DOS FUNDAMENTOS: 

3.1 DA VALIDADE DOS ATESTADOS APRESENTADOS. SERVIÇO 

SIMILAR AO DO OBJETO LICITADO. §3° DO ARTIGO 30 DA LEI 

FEDERAL N°. 8.666/93. INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO E 

EM MADEIRA. SERVIÇOS SEMELHANTES. 

A Constituição Federal não admite que as licitações contenham 

cláusulas restritivas à participação dos interessados: art. 37, XXI: 

"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 concolientes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações."(grifo nosso) 

Esta disposição é repetida no art. 30, § 1°, I, da Lei ri. 8.663/93: 

"É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou 
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em 
razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes 
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o objeto do contrato", ressalvadas 
exceções (§§ 5° a 12 do artigo e art. 3° da Lei ri. 8.248/91, 
que dizem respeito a produtos manufaturados, serviços e 
informática) 

Então, por disposição constitucional e legal, as únicas exigências que 

a administração pode fa7er dos interessados em licitar são aquelas 
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indispensáveis ao cumprimento do contrato, sob pena de violação do princípio 

da competitividade. 

Ora, o objetivo da licitação é selecionar a empresa que possua 

capacidade técnica, com o melhor preço, não a que possuí o melhor atestado. 

Toda licitação tem edital com cláusulas que restringem o objeto e o 

universo dos participantes, uma vez que a Administração necessita de um dado 

objeto (o que exclui os demais, semelhantes ou não) e de condições pessoais do 

futuro contratado que conduzam à alta probabilidade de que o contrato será 

cumprido. 

Quanto maior e mais complexo o serviço a reali7ar, maiores deverão 

ser as exigências da Administração. No entanto, estas exigências não podem ir 

além do estritamente necessário à obtenção do objeto desejado pelo Poder 

Público. 

A construção de um muro demanda poucas exigências; a de uma 

creche, maiores exigências e a de uma grande obra pública - um aeroporto, por 

exemplo, maiores ainda. 

É neste "fio da navalha" que a Administração está: de um lado, deve 

formular as exigências indispensáveis à boa seleção do contratado e ao 

cumprimento do contrato; de outro lado, não pode ir além deste estritamente 

necessário, que, na realidade, na maioria das vezes, é verificado caso a caso. 

Por outro lado, a Administração deve ir ao mercado para conseguir a 

reali7ação do serviço. Nesta ida, deve obedecer, salvo no caso de a lei autorizar a 

dispensa, aos princípios e finalidades da licitação: selecionar a proposta mais 
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vantajosa e assegurar igualdade entre todos os que estão em condições de 

executar o serviço. 

A qualificação técnica consiste no domínio de conhecimentos e 

habilidades teóricas e práticas para execução do objeto a ser contratado. Ou seja, 

esta qualificação envolve a comprovação de que a sociedade empresária licitante, 

como unidade jurídica e econômica, é capaz de cumprir as obrigaçoes oriundas 

de contrato cujo objeto é similar ao previsto para a contratação almejada pela 

Administração. 

A experiência anterior que revela a qualificação técnica do licitante 

não é ter prestado objeto idêntico ao licitado, mas sim comprovar experiência 

com características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

A indeterminação dos conceitos de semelhança, maior relevância e 

valor significativo condwiram com frequência à estipulação de exigências 

aparentemente destinadas à contratação mais vantajosa, em ambiente equáruime. 

As restrições que violam exatamente esse pressuposto de isonomia surgem a 

pretexto de selecionar o licitante que demonstre aptidão específica de executar a 

obra ou prestar o serviço no tempo correto e com a qualidade adequada. 

No entanto, estipulações técnicas excludentes da experiência 

suficiente e não-idêntica são excludentes da competição, como ocorre no presente 

caso; na prática transformando semelhança em identidade; maior relevância em 

absoluta; valor significativo em irrelevante. 

Não se discute a exigência de atestados, contudo, do modo como foi 

interpretado por esta Comissão, optando por considerar os atestados para fins de 

comprovação do serviço de "instalação de guarda corpo metálico," e, por outro 
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lado, desconsiderar para o serviço semelhante de "instalação de guarda corpo 

em madeira", há flagrante afronta ao caráter competitivo do certame. 

E isso porque, no louvável intuito de obter melhores garantias para 

atingir os objetivos colimados pela Administração quando da execução de obras 

e serviços na área de engenharia, acaba por restringir a competição ao exigir 

atestado IDÊNTICO e não SEMELHANTE ao objeto licitado, quando medidas 

outras de preservação do interesse público especifico poderiam ser 

implementadas, com melhores resultados práticos, em beneficio da sociedade. 

O artigo 30 da Lei Federal n°. 8.666/93, por sua vez, não deixa margem 

para dúvidas acerca do que a administração pública pode requerer para fins de 

comprovação de qualificação técnica dos licitantes, senão vejamos: 

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

I - registro ou inscrição na entidade profissional 
competente; 

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 reali7ação do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso. 
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§ lo A comprovação de aptidão referida no inciso II do 
"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a 
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado,  
devidamente registrados nas entidades profissionais  
competentes, limitadas as exigências a; 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas 
ou prazos máximos; 

E o §3° do referido artigo é taxativo ao definir que: 

§ 30 Será sempre admitida a comprovação de aptidão 
através de certidões ou atestados de obras ou 
serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior. (grifo nosso) 

No caso dos autos, Douta Comissão, não há qualquer dúvida acerca 

SIMILARIDADE entre a instalação de guarda corpo metálico e/ou madeira. O 

serviço é, basicamente, o mesmo, apenas com a mudança do material utilizado. 

Ademais, os atestados apresentados demonstram que, em que pese 

não tenha, ipsi litteris, executado "instalação de guarda corpo em madeira", a ora 

Recorrente já efetuou a "instalação de guarda corpo metálico", bem como 

executou diversos outros serviços em madeira.  

Em outras palavras: não há complexidade maior no serviço de 

"instalação de guarda corpo em madeira" que justifique a não aceitação da 

comprovação mediante o atestado de "instalação de guarda corpo metálico". 
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Contudo, data máxima vênia, de maneira extremamente rigorosa e 

formalista, esta Douta Comissão optou por desconsiderar os atestados 

apresentados para este serviço. 

Conforme exposto anteriormente, a lei é taxativa ao estabelecer que 

SEMPRE será admitida a aptidão através de atestados de "SERVIÇOS 

SIMILARES complexidade tecnológica ou operacional EOUIVALENTE OU 

SUPERIOR".  

Nem poderia ser diferente, uma vez que os atestados de qualificação 

técnico-operacional visam a comprovar, segundo Marçal Justen Filho, que: 

"a empresa, como unidade jurídica e econômica, 
participara anteriormente de contrato cujo objeto era 
similar ao previsto para a contratacao almejada pela 
Administração Pública" (JUSTEN FILHO, Marçal. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 13. ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 
421)(grifo nosso) 

Não faremos maiores comentários acerca da similaridade dos serviços 

de "instalação de guarda corpo metálico" e "instalação de guarda corpo em 

madeira". Se não são idênticos, é cristalino que o serviço de instalação de guarda 

corpo metálico possui uma complexidade muito SUPERIOR ao que utiliza como 

material a madeira. 

A similaridade dos serviços prestados é cristalina. 

Destarte, para os serviços de "instalação de guarda corpo em 

madeira", não há que se falar, portanto, em inabilitação por não comprovação de 

aptidão técnica, operacional e/ou profissional. 
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Por expressa vedação legal, a inabilitação da ora Recorrente mesmo 

tendo apresentado atestado de serviço SIMILAR e de complexidade 

operacional EQUIVALENTE OU SUPERIOR, é medida irrazoável, 

extremamente formalista e em flagrante afronta ao caráter competitivo do 

certame, motivo pelo qual, requeremos, desde já, a sua revogação. 

3.2 DA EXPERTISE PRÉVIA EM "PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO" REFERENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL. 

ATESTADO APRESENTADO ÀS FLS. 53 DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

O último ponto indicado no parecer que acarretou a 

inabilitação desta Recorrente, seria a não demonstração de expertise prévia em 

"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO" do profissional indicado. 

Ocorre que, a comprovação deste serviço foi realfrada no 

atestado de tis. 52 e 53, fornecido por esta própria secretaria, que à época era 

denominada de Superintendência de Urbanização da Capital - SURCAP. 

Mais precisamente na nona linha da fl. 53, consta a 

atestação de que o Sr. Evandro José de Araújo Andrade executou o serviço de 

"pavimentação em concreto de cimento Portland". 

Conforme toda fundamentação supra, é serviço similar e de 

complexidade equivalente e/ou superior à pavimentação em concreto armado, 

fato este já corroborado pela própria Comissão quando da análise deste serviço 

para a qualificação operacional da empresa Recorrente. 
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Resta claro, portanto, que a inabilitação da Recorrente por 

não comprovação de expertise prévia em "PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO" do seu profissional, também, não merece prosperar. 

4. 	DA CONCLUSÃO: 

Por tudo o quanto aqui exposto, requer seja revista a 

decisão desta Comissão de Licitação, para que esta Recorrente seja declarada 

como HABILITADA.  

Deve ainda, de acordo com a Lei 8.666/93, em seu art. 109, 

§ 4 ser dirigido o recurso à autoridade superior, por intermédio da que praticou 

o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, fanik-lo subir, devidamente informados, devendo, 

Neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

Salvador/BA, 15 de julho de 2022. 

Ale — 	G_Gt 
CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

CNPJ/MF 00.608.421/0001-08 
Representada por: Marcos de Carvalho Andrade 
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