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Referência: Tomada de Preços n°: 011/2022-Processo n2  75492/2022 
Assunto: 	Recurso Administrativo 
Recorrente: CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

Licitação. Tomada de Preços n9. 011/2022. Inabilitação de Licitante. 
Recurso Administrativo. Pedido de Reconsideração. Decisão 
proferida 	pela 	COPEL. 	Contrarrazões. 	Conhecimento. 
Indeferimento. 

I — PRELIMINARMENTE  
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, ora denominada RECORRENTE, com pedido de Reconsideração, contra 
decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação que a Inabilitou na Tomada de Preços n2  

011/2022, cujo objeto consiste na Contratação de empresa para execução das obras da 12  ETAPA 

REQUALIFICAÇÃO URBANA - PRAÇA PLANALTO REAL localizada no bairro de Plataforma, 
Salvador/BA, de acordo com o Edital e seus Anexos, 

II — DAS FORMALIDADES LEGAIS 
Registra-se que foram cientificados os demais licitantes da existência e trâmite do recurso 
administrativo interposto, conforme publicação no DOM n2  8.332, pág. 15, de 22/07/2022. 

Por fim, no prazo legal, que se encerrou em 01/08/2022, não houve apresentação de contrarrazões. 

III - DOS FATOS 
Em sede de julgamento dos Documentos de Habilitação a Comissão decidiu por Inabilitar a 
Recorrente, pelos seguintes motivos, conforme 12  ATA DA SESSÃO INTERNA. 

"19) Por não apresentar atestado técnico profissional para comprovação da 
Parcela de Relevância dos itens 3 e 5, de acordo com quadro anexo, violando o 

subitem 11.4, alínea "h" do Edital, e 29) 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..." 

IV — DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 
Em síntese, alega a Recorrente: 

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 

Que 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 lado, desconsiderar para o serviço 
semelhante de "instalação de guarda corpo em madeira", há flagrante afronta ao caráter 
competitivo do certame 
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DA EXPERTISE PRÉVIA EM "PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO" REFERENTE À 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL. ATESTADO APRESENTADO ÀS FLS. 53 DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

que, a comprovação deste serviço foi realizada no atestado de fls. 52 e 53, fornecido por esta 
própria secretaria, que à época era denominada de Superintendência de Urbanização da 
Capital - SURCAP 

que 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 Pordand 

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 

Por fim, 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, fazê-lo 
subir, devidamente informados. 

V — DA ANÁLISE DO RECURSO  
O Recurso é tempestivo, por ter sido apresentado no seu prazo legal, contados a partir da 
divulgação do resultado de Habilitação, cuja decisão foi publicado no Diário Oficial do 
Município/DOM n9  8.322, págs. 21, de 09 a 11/07/2022. Assim, seu prazo final se encerraria em 
18/07/2022, conforme dispõe o art. 109, inciso I, alínea "a" c/c art. 110, da Lei 8.666/93. 

Em ato contínuo, procedeu-se a publicação da interposição do Recurso no DOM n9  8.332, pág. 15, 
de 22/07/2022, não sendo apresentado contrarrazões. 

Cumpre esclarecer que a Administração, por intermédio da COPEL, procura sempre o fim público, 
respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos administrativos, mormente os da 
isonomia, legalidade, eficiência, impessoalidade, moralidade e transparência. Não se pode olvidar 
que a licitação caracteriza-se pelo objetivo de imprimir eficiência nas contratações públicas, por 
meio da simplificação das regras procedimentais, condicionada aos princípios básicos estabelecidos 
no art. 39  da Lei 8.666/93: 

Art. 39 - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

§ 19 É vedado aos agentes públicos: 

I - 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 especifico objeto do contrato, ressalvado o disposto 
nos §§ 59  a 12 deste artigo e no art. 39  da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 
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A Recorrente irresignada com a sua Inabilitação, insurge com alegações, quanto ao suposto 
atendimento das parcelas de relevância exigidas no Edital. 

No entanto tais alegações não merecem prosperar, não merecendo ser reformada a decisão 
recorrida, conforme se verá a seguir: 

Para melhor entendimento, mencionaremos os dispositivos legais que serviram de suporte ao 
instrumento convocatório, quanto a qualificação técnica, a seguir: 

Constituicão Federal de 1988 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, os 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, mantidos 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 obrigaçães." 

Lei na 8.666/93 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
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 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

le 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 estos exclusivamente às parcelas de maior 
4 39 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. 

Edital de Tomada de Precos na 011/2022 

11.4 - Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica 

b) Capacidade técnico-profissional: Atestado de capacidade técnico-profissional para 
comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos, com o objeto do licitação, fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade 
profissional competente, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico — 
CAT, comprovando o seguinte atestação: 

ITEM SERVIÇOS 

1 INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO EMBORRACHADO 

2 INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO 

3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

4 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM MURO DE ARRIMO 

5 GUARDA CORPO EM MADEIRA/EUCALIPTO 

c) Capacidade técnico-operacional: Atestado de capacidade técnico-operacional do 
licitante será realizada mediante apresentação de 1 (um) ou mais atestado(s), em 
nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 
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devidamente identificada, relativo(s) a execução do(s) serviços, compatívekis) em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo os 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação." 

ATESTAÇÃO - Parcelas de Maior Relevância 

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. 

1 INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO EMBORRACHADO M2  30 

2 INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO to 30 

3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO M2  60 

4 
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM MURO 
DE ARRIMO 

M3  10 

5 GUARDA CORPO EM MADEIRA/EUCALÍPTO An 17 

c2) A atestação técnica exigida poderá ser apresentada em vários atestados, 
admitindo-se o simples somatório dos acervos para atendimento do Edital; 

d) Comprovação do Licitante de possuir em seu quadro, profissional de nível superior, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância licitação, vedada as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. 
dl) 0 profissional indicado como responsável técnico para o acompanhamento do 
serviço, deverá comprovar a condição de vínculo ou compromisso com a empresa 
licitante mediante uma das seguintes condições: 

Assim, latente está a intenção do Edital, em observar as prescrições normativas que regulam o 
assunto, especialmente no que tange em admitir que a comprovação da capacidade técnica fosse 
efetivada através de atestados que contemplassem serviços compatíveis com o objeto da Tomada 
de Preços. Tais prescrições, como se observa, foram devidamente e cuidadosamente observadas 
pela Comissão, como também será demonstrado nas razões abaixo elencadas. 

Como se confirma o Edital exigiu que os atestados apresentados comprovassem as seguintes 
características "mínimas": 

1 INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO EMBORRACHADO 

2 INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO 

3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

4 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM MURO DE ARRIMO 

5 GUARDA CORPO EM MADEIRNEUCALLPTO 

1) Quanto a comprovação Téc. Profissional e Operacional para GUARDA CORPO EM 
MADEIRA/EUCAUPTO: 

Como se vê acima, as licitantes deverão comprovar a execução dos serviços de "instalação de 
guardo corpo metálico"  e "guarda corpo em madeira/eucalipto",  veja-se que são 02 (duas) 
exigências a serem cumpridas (itens 2 e 5), sendo, portanto, exigências distintas, ou seja, deve ser 
apresentado atestados técnicos que comprovem a "instalação de guardo corpo metálico"  e 
"guarda corpo em madeira/eucalipto",  não há em confundir um com o outro. 
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Para comprovação Técnica profissional e Operacional a Comissão levou em consideração os 

atestados apresentados em nome dos Responsáveis Técnicos Evandro José de Araújo Andrade e 

Marcos de Carvalho Andrade, conforme indicação da Recorrente (fls. 177/178), bem como os 

Atestados em nome da empresa CONTINENTAL. 

De todos os atestados verificados nos documentos de habilitação foi localizado, apenas, na CAT 

30975/2015, páginas 88/112, a quantidade de 235 metros de corrimão em aço galvanizado, que foi 

julgado para comprovação do item 2 da parcela de relevância (instalação de guarda corpo 

metálico), por ser considerado um serviço de natureza similar, restando atendido para qualificação 

técnica profissional e operacional. 

Já para o item 5 da parcela de relevância não foi comprovado a execução de serviços, visto que, 

conforme registra o Edital, trata-se de exigência distinta do item 2, ou seja não há como atender o 

item 5 com os atestados utilizados para atender ao item 2. A exigência ediltalica é clara e objetiva, 

sendo certo que a Recorrente deveria apresentar atestação para "instalação de guardo corpo 

metálico",  comprovado através da CAT 30975/2015 "corrimão em aço galvanizado"  e "guarda 

corpo em madeira/eucalipto",  o que não foi comprovado pela licitante. Nesse ponto, entende a 

Recorrida, de maneira equivocada, que os atestados de "corrimão em aço galvanizado"  serviria 

para comprovar o item 2 e o item 5, não lhe assiste razão, pois o referido atestado fora utilizado 

para comprovação do item 2. Ainda, com relação ao guarda corpo de madeira a comissão entende 

ser material e técnica diferentes na instalação. 

2) Quanto a comprovação Téc. Profissional para PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO: 

Com relação a pavimentação em concreto armado, na página 52 e 53, conforme informado no 

Recurso, se refere a pavimentação em concreto de cimento Portland, sem nenhuma comprovação 

da utilização de armadura na realização do serviço. Portanto, não há comprovação de similaridade 

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

Assevera a Recorrente que a Comissão corroborou com o entendimento de que serviço de 

pavimentação em concreto de cimento Portland seria similar e de complexidade equivalente e/ou 

superior à pavimentação em concreto armado, vez que considerou atendida a qualificação 

operacional da empresa Recorrente. 

Equivoca-se, mais uma vez, a Recorrente, pois a qualificação operacional foi comprovada mediante 

a CAT n2  1216/2022 em nome da CONTINENTAL (fls. 172), onde registra a quantidade de 1.184,35 

m2, conforme anexo da 12  Ata Sessão Interna. No entanto, não serviu para comprovação da 

qualificação profissional, pois registra como responsável técnico Eng. Marcio de Almeida Tourinho, 

não sendo este indicado como um dos responsáveis técnicos da Recorrida (Evandro José de Araújo 

Andrade e Marcos de Carvalho Andrade), nem mesmo se encontra registrado na Certidão de 

Registro e Quitação Pessoa Jurídica/CREA-BA da Recorrida. Portanto, não assiste razão. 

O presente Recurso não pretende apenas uma reanálise, correção singela ou o cumprimento de 

uma diligência saneadora, mas, tenta, a Recorrente, utilizar-se do Recurso para requerer 

modificações das exigências, pretendendo que sejam concedidas alterações no Edital, para que a 
administração adegue o Edital às necessidades da Recorrente, não sendo possível tais alterações. 

Não se pode olvidar que a Recorrente deixou de propor qualquer impugnação ao instrumento 

convocatório de forma tempestiva, estando tal prazo neste particular precluído. Requerendo 

apenas em sede de Recurso Administrativo, ajustes e emendas "interpretativas" de modo a 

alterar o escopo do Edital. 
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Ao participar do processo licitatório, sem ter feito qualquer questionamento/consulta ou mesmo 

impugnação do Edital para alterar cláusula que supostamente o prejudicaria, ou, no seu 

entendimento estivesse irregular, o licitante concorda com seus termos, devendo, por sua vez, 
apresentar os documentos solicitados no edital. 

Então, ao menos no entendimento desta Comissão, as razões apresentadas pela Recorrente se 

encontram equivocadas e infundadas. E em relação à decisão que a inabilitou, o ato foi 

devidamente motivado e legalmente amparado, não merecendo qualquer tipo de reforma. 

Destarte, conclui-se que a Administração Pública no curso do processo de licitação, não pode se 

afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir 

segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se 

assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as 
disposições constantes do edital ou instrumento congênere. 

Dessa forma, reformar a referida decisão seria em análise, atentar à verdade dos autos. A licitação é 

um procedimento onde se observa a formalidade necessária e suficiente para garantir a segurança 
tanto para o licitante quanto para a Administração. 

VI- DA DECISÃO 

Pelo exposto, esta Comissão, com fundamento no Princípio da Legalidade, que somente autoriza a 

Administração a realizar ato se a lei tiver autorizado a sua prática, decidiu conhecer o Recurso por 
ser tempestivo e estar nos moldes da Lei e, no MÉRITO NEGAR PROVIMENTO, pelas razões 

esposadas neste julgamento, para MANTER a decisão atacada, consignada na 12  Ata Sessão Interna, 
por INABILITAR a licitante CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão Superior acerca da 
adjudicação e/ou homologação do certame. 

Assim, levando-se em conta o princípio do duplo grau de jurisdição, encaminha-se o processo à 
autoridade superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 42  da Lei 8.666/1993. 

Após deliberação, retornem-se os autos para atender ao princípio da publicidade. 

Em, 02 de agosto de 2022 
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Ao Sr. Superintendente,

Segue o julgamento do Recurso Administrativo interposto pela licitante Continental Construções e
Empreendimentos Ltda., para conhecimento e deliberação superior.

Atc.,

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Assinatura eletrônica: 02/08/2022 10:58:21

Processo Nº 75492/2022

Unidade Destino: GAB - GABINETE DO
SUPERINTENDENTE /SUCOP

CONTEÚDO DO TRAMITE 20



717

Para análise e parecer.

ADRIANA DE FIGUEIREDO BRAGA

ASSESSOR TECNICO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE
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PARECER Nº 351/2022 

 

 

 

Licitação. Tomada de Preços nº 011/2022. 
Processo SUCOP n° 75492/2022. Recurso 
Administrativo. Análise. Julgamento. 
 
 
 
 

Trata o presente de opinar sobre a decisão da Comissão Permanente de Licitação – COPEL desta 
SUCOP que inabilitou a licitante CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. na 
Tomada de Preços nº 011/2022, cujo objeto consiste na Contratação de empresa para execução 
das obras da 1ª ETAPA REQUALIFICAÇÃO URBANA - PRAÇA PLANALTO REAL localizada no bairro 
de Plataforma, Salvador/BA, de acordo com o Edital e seus anexos. 
 
Registra-se que foram cientificados os demais licitantes da existência e trâmite do recurso 
administrativo interposto, conforme publicação no DOM nº 8.332, pág. 15, de 22/07/2022 (fl. 
709). 
 
Por fim, no prazo legal, que se encerrou em 01/08/2022, não houve apresentação de 
contrarrazões. 
 
DOS FATOS 
 
Em sede de julgamento dos documentos de habilitação, a Comissão decidiu por inabilitar a 
Recorrente, conforme justificativas abaixo transcritas: 

 
"1º) Por não apresentar atestado técnico 

profissional para comprovação da Parcela de Relevância 
dos itens 3 e 5, de acordo com quadro anexo, violando o 
subitem 11.4, alínea "h" do Edital, e  

2º) 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..." 

 
DA APRECIAÇÃO DO RECURSO  
 
Em síntese, aduz a Recorrente: 
 

“DA VALIDADE DOS ATESTADOS 
APRESENTADOS. SERVIÇO SIMILAR AO DO OBJETO 
LICITADO. §3° DO ARTIGO 30 DA LEI FEDERAL N°. 
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8.666/93. INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO E 
EM MADEIRA. SERVIÇOS SEMELHANTES  

Que 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 lado, desconsiderar para o 
serviço semelhante de "instalação de guarda corpo em 
madeira", há flagrante afronta ao caráter competitivo do 
certame. 

 
DA EXPERTISE PRÉVIA EM "PAVIMENTAÇÃO 

EM CONCRETO ARMADO" REFERENTE À QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICO-PROFISSIONAL. ATESTADO APRESENTADO ÀS 
FLS. 53 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

Que, a comprovação deste serviço foi 
realizada no atestado de fls. 52 e 53, fornecido por esta 
própria secretaria, que à época era denominada de 
Superintendência de Urbanização da Capital - SURCAP  

Que 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 Pordand. 

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.” 

 
Por fim, ante as razões expostas, requer seja dado provimento total ao presente Recurso, para 
que seja determinada a sua Habilitação no Certame. 

  
O Recurso (fls. 697 a 717) é tempestivo, por ter sido apresentado no seu prazo legal, contados a 
partir da divulgação do resultado de habilitação, cuja publicação se deu no DOM nº 8.300, pág. 
partir da divulgação do resultado de Habilitação, cuja decisão foi publicado no Diário Oficial do 
Município/DOM n98.322, págs. 21, de 09 a 11/07/2022. Assim, seu prazo final se encerraria em 
18/07/2022, conforme dispõe o art. 109, inciso I, alínea "a" c/c art. 110, da Lei 8.666/93. 
 
Em ato contínuo, procedeu-se a publicação da interposição do recurso no DOM n98.332, pág. 
15, de 22/07/2022, não sendo apresentado contrarrazões 
 
Cumpre esclarecer que esta SUCOP procura sempre o fim público, respeitando todos os 
princípios basilares da licitação e dos atos administrativos, mormente os da isonomia, 
legalidade, eficiência, impessoalidade, moralidade e transparência. Não se pode olvidar que a 
licitação caracteriza-se pelo objetivo de imprimir eficiência nas contratações públicas, por meio 
da simplificação das regras procedimentais, condicionada aos princípios básicos estabelecidos 
no art. 3º da Lei 8.666/93:  
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“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.  

§1º É vedado aos agentes públicos:  
I - 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 especifico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 59a 12 deste artigo e no art. 
39da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;(...)” 

 
A Recorrente irresignada com a sua Inabilitação, insurge com alegações, quanto ao suposto 
atendimento das parcelas de relevância exigidas no Edital, sendo que as mesmas não merecem 
prosperar, não merecendo ser reformada a decisão recorrida, conforme se verá a seguir, a partir 
dOs dispositivos legais abaixo transcritos:  
 

Constituição Federal de 1988  
Art. 37, XXI - ressalvados os casos 

especificados na legislação, os 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, mantidos 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. 

 
Lei na 8.666/93  
Art. 30. A documentação relativa à 

qualificação técnica limitar-se-á a:  
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 
realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos;  
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§1º 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  

§3º 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.  

Edital de Tomada de Preços nº 011/2022 
11.4 - Documentos necessários à 

demonstração da capacidade técnica  
b) Capacidade técnico-profissional: Atestado 

de capacidade técnico-profissional para comprovação de 
aptidão de desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos, com 
o objeto do licitação, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 
de direito público ou privado, devidamente registrados na 
entidade profissional competente, acompanhado(s) da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico — CAT, 
comprovando o seguinte atestação: 

 
ITEM SERVIÇOS 

1 INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO 
EMBORRACHADO 

2 INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO 
3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 
4 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM 

MURO DE ARRIMO 
5 GUARDA CORPO EM MADEIRA/EUCALIPTO 

 
c) Capacidade técnico-operacional: Atestado 

de capacidade técnico-operacional do licitante será 
realizada mediante apresentação de 1 (um) ou mais 
atestado(s), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado devidamente 
identificada, relativo(s) a execução do(s) serviços, 
compatíveis) em características, quantidades e prazos 
com o objeto da presente licitação, envolvendo os 
parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação."  
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ATESTAÇÃO - Parcelas de Maior Relevância 
 

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. 
1 INSTALAÇÃO DE 

PAVIMENTO 
EMBORRACHADO 

M² 30 

2 INSTALAÇÃO DE GUARDA 
CORPO METÁLICO 

M 30 

3 PAVIMENTAÇÃO EM 
CONCRETO ARMADO 

M² 60 

4 ALVENARIA DE PEDRA 
ARGAMASSADA EM 
MURO DE ARRIMO 

M³ 10 

5 GUARDA CORPO EM 
MADEIRA/EUCALIPTO 

M 17 

 
c2) A atestação técnica exigida poderá ser 

apresentada em vários atestados, admitindo-se o simples 
somatório dos acervos para atendimento do Edital;  

d) Comprovação do Licitante de possuir em 
seu quadro, profissional de nível superior, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de 
obra ou serviço de características semelhantes, limitadas 
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância 
licitação, vedada as exigências de quantidades mínimas 
ou prazos máximos. 

d1) 0 profissional indicado como responsável 
técnico para o acompanhamento do serviço, deverá 
comprovar a condição de vínculo ou compromisso com a 
empresa licitante mediante uma das seguintes condições: 
(...)” 

 
Assim, latente está a intenção do Edital, em observar as prescrições normativas que regulam o 
assunto, especialmente no que tange em admitir que a comprovação da capacidade técnica 
fosse efetivada através de atestados que contemplassem serviços compatíveis com o objeto da 
Tomada de Preços nº 011/2022.  
 
Como se confirma o Edital exigiu que os atestados apresentados comprovassem as seguintes 
características: 
 

1 INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO EMBORRACHADO 
2 INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO 
3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 
4 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM MURO DE ARRIMO 
5 GUARDA CORPO EM MADEIRA/EUCALIPTO 

 
1) Quanto a comprovação Téc. Profissional e Operacional para GUARDA CORPO EM 

MADEIRA/EUCAUPTO:  
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Como se vê acima, as licitantes deverão comprovar a execução dos serviços de "instalação de 
guardo corpo metálico" e "guarda corpo em madeira/eucalipto", veja-se que são 02 (duas) 
exigências a serem cumpridas (itens 2 e 5), sendo, portanto, exigências distintas, ou seja, deve 
ser apresentado atestados técnicos que comprovem a "instalação de guardo corpo metálico" e 
"guarda corpo em madeira/eucalipto", não há em confundir um com o outro. 
 
Para análise da comprovação Técnica profissional e Operacional foi levado em consideração os 
atestados apresentados em nome dos Responsáveis Técnicos Evandro José de Araújo Andrade 
e Marcos de Carvalho Andrade, conforme indicação da Recorrente (fls. 177/178), bem como os 
Atestados em nome da empresa CONTINENTAL.  
 
De todos os atestados verificados nos documentos de habilitação foi localizado, apenas, na CAT 
30975/2015, páginas 88/112, a quantidade de 235 metros de corrimão em aço galvanizado, que 
foi julgado para comprovação do item 2 da parcela de relevância (instalação de guarda corpo 
metálico), por ser considerado um serviço de natureza similar, restando atendido para 
qualificação técnica profissional e operacional.  
 
Já para o item 5 da parcela de relevância não foi comprovado a execução de serviços, visto que, 
conforme registra o Edital, trata-se de exigência distinta do item 2, ou seja não há como atender 
o item 5 com os atestados utilizados para atender ao item 2.  
 
A exigência editalícia é clara e objetiva, sendo certo que a Recorrente deveria apresentar 
atestação para "instalação de guardo corpo metálico", comprovado através da CAT 30975/2015 
"corrimão em aço galvanizado" e "guarda corpo em madeira/eucalipto", o que não foi 
comprovado pela licitante. Nesse ponto, entende a Recorrida, de maneira equivocada, que os 
atestados de "corrimão em aço galvanizado" serviria para comprovar o item 2 e o item 5, não 
lhe assiste razão, pois o referido atestado fora utilizado para comprovação do item 2. Ainda, 
com relação ao guarda corpo de madeira a comissão entende ser material e técnica diferentes 
na instalação.  
 

2)  Quanto a comprovação Téc. Profissional para PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO:  

Com relação a pavimentação em concreto armado, na página 52 e 53, conforme informado no 
Recurso, se refere a pavimentação em concreto de cimento Portland, sem nenhuma 
comprovação da utilização de armadura na realização do serviço. Portanto, não há comprovação 
de similaridade ou complexidade equivalente e/ou superior à pavimentação em concreto 
armado.  
 
Assevera a Recorrente que a Comissão corroborou com o entendimento de que serviço de 
pavimentação em concreto de cimento Portland seria similar e de complexidade equivalente 
e/ou superior à pavimentação em concreto armado, vez que considerou atendida a qualificação 
operacional da empresa Recorrente.  
 
Equivoca-se, mais uma vez, a Recorrente, pois a qualificação operacional foi comprovada 
mediante a CAT n21216/2022 em nome da CONTINENTAL (fls. 172), onde registra a quantidade 
de 1.184,35 m2, conforme anexo da 12Ata Sessão Interna. No entanto, não serviu para 
comprovação da qualificação profissional, pois registra como responsável técnico Eng. Marcio 
de Almeida Tourinho, não sendo este indicado como um dos responsáveis técnicos da Recorrida 
(Evandro José de Araújo Andrade e Marcos de Carvalho Andrade), nem mesmo se encontra 
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registrado na Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica/CREA-BA da Recorrida. Portanto, 
não assiste razão.  
 
Desta forma, não foi acatado o presente Recurso, permanecendo a decisão inicial de inabilitação 
da Recorrente. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Convém mencionar os diplomas normativos que embasaram o Instrumento Convocatório, a 
saber:  
 

Art. 109. Dos atos da Administração 
decorrentes da aplicação desta Lei cabem:  

 
(...) 
 
§ 4o O recurso será dirigido 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, 
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste 
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade. 

 
O presente Recurso não pretende apenas uma reanálise, correção ou o cumprimento de uma 
diligência saneadora, mas, tenta, a Recorrente, utilizar-se do Recurso para requerer 
modificações das exigências, pretendendo que sejam concedidas alterações no Edital, para que 
a administração adegue o Edital às necessidades da Recorrente, não sendo possível tais 
alterações.  
 
Não se pode olvidar que a Recorrente deixou de propor qualquer impugnação ao instrumento 
convocatório de forma tempestiva, estando tal prazo neste particular precluído. Requerendo 
apenas em sede de Recurso Administrativo, ajustes e emendas "interpretativas" de modo a 
alterar o escopo do Edital. 
 
Ao participar do processo licitatório, sem ter feito qualquer questionamento/consulta ou 
mesmo impugnação do Edital para alterar cláusula que supostamente o prejudicaria, ou, no seu 
entendimento estivesse irregular, o licitante concorda com seus termos, devendo, por sua vez, 
apresentar os documentos solicitados no edital.  
 
Portanto, o recurso da licitante CONTINENTAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., 
apesar de tempestivo, devendo ser conhecido, seu provimento deve ser negado, MANTENDO 
sua inabilitação.  
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Esclareça-se que o presente opinativo se limita a uma análise eminentemente jurídica da 
matéria, razão pela qual eventuais esclarecimentos sobre questões de natureza técnica, 
financeira ou contábil deverão ser buscados junto aos setores competentes. 
 
 
É o parecer, s.m.j. 
 
Salvador, 02 de agosto de 2022. 
 
 

JAQUELINE M. B. DE BARROS TIAGO BATISTA 
Chefe ASJUR/SUCOP ASJUR/SUCOP 
OAB/BA nº 17.173                                           
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Ao Sr Superintendente,

Segue parecer para conhecimento e deliberação superior.

Atc.,

JAQUELINE M.B.DE BARROS

ASSESSOR CHEFE I

ASSESSORIA JURÍDICA

Assinatura eletrônica: 02/08/2022 15:29:13

Processo Nº 75492/2022

Unidade Destino: GAB - GABINETE DO
SUPERINTENDENTE /SUCOP

CONTEÚDO DO TRAMITE 22



727

Nos termos do Parecer Asjur nº 351/2022, conheço do recurso interposto pela empresa CONTINENTAL
CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA.  para  NEGAR-LHE  PROVIMENTO,  DECLARANDO-
A  INABILITADA   na  Tomada  de  Preços  nº  011/2022.

À COPEL, Dê-se prosseguimento ao certame em questão.  

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

SUPERINTENDENTE

GABINETE DO SUPERINTENDENTE
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