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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2021 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de empresa para de engenharia para execução das obras e serviços de 

manutenção preventiva e corretiva em unidades escolares, CIEIs e creches da rede municipal 

de ensino do município de Camaçari (BA). 

DATA DE ABERTURA: 14/10/2021 

RECORRENTE:EG CONSTRUÇÕES LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

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

17/03/2022. A recorrente apresentou seu recurso em 18/03/2022, não tendo sido apresentadas 

CONTRARRAZÕES.  

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

fase de habilitação é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi inabilitada do certame por descumprir exigências previstas no edital, senão 

vejamos: 

 

Inconformada, a Recorrente interpõe o Recurso Administrativo analisado adiante. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“Ante todo exposto, requer a reconsideração da decisão que inabilitou a empresa EG 

CONSTRUÇÕES LTDA, dando conhecimento ao recurso interposto, assim como no mérito 
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julgar totalmente procedente suas razões, mantendo-a como habilitada para o lote 04, em 

conformidade com as regras balizadas pelo edital” 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais, de forma numerada para fins 

didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R)alega, no que se refere a exigência de que trata o item 8.2.4.a do 

edital que “Diferentemente do que alega a título de descumprimento pela ora recorrente, da 

juntada de certificado de registro ou certidão de profissional que venha a compor a equipe de 

execução dos serviços, por certo que os documentos constantes dos autos, como declarações e 

termos de compromisso, onde tem o número de registro do aludido profissional poderia e, ouso 

dizer, deveria ter sido motivo de diligência junto a sítios eletrônicos do órgão de classe, onde 

de modo fácil, e transparente se constataria a regularidade de inscrição.” 

Ato contínuo, índice que a ausência da certidão consubstancia mera falha formal e que há 

entendimentos jurisprudenciais (indicados na peça recursal) no sentido de que deve a Comissão 

promover a diligência, em obediência aos princípios balizadores do procedimento, a exemplo 

da razoabilidade, proporcionalidade e do formalismo moderado. 

Por fim, se antecipando à pretensão da Comissão de promover a eventual diligência, apresentou 

print da certidão do profissional (Sr. Emer Gonçalves Ferreira), dispondo de informações 

acerca da data do seu registro e suas atribuições perante o CREA (engenheiro civil e 

engenheiro de segurança do trabalho). 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Após análise, considerando o entendimento pacificado do 

Tribunal de Contas da União acerca da possibilidade de mero esclarecimento de fato 

preexistente, conclui-se que é dever dessa Comissão rever seus atos. 

Como dito, a situação da Recorrente se enquadra em entendimento pacificado no TCU, que 

estabelece a seguinte diretriz: 

“É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de 

informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue 

contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a 
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Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, §3º, da Lei 

8.666/1993, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à 

competitividade do certame” – (Acórdão 1795/2015 – Plenário) 

 

(GRIFAMOS) 

 

Ora, se o documento apresentado pela Recorrente no âmbito da sua habilitação oferece o 

indício da inscrição do profissional perante o Conselho de Classe correspondente (CREA), não 

há razão para que a Comissão não promova a diligência. 

Dessa forma, considerando a cópia da certidão já apresentada em sede de recurso pela 

Recorrente (print abaixo), não há que se discutir quanto ao atendimento do dispositivo 8.2.4.a 

do instrumento convocatório, senão vejamos: 
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Para que seja alcançado o interesse público, é imprescindível o desapego a formalismos 

desnecessários. Nesse sentido também decidem os tribunais brasileiros, senão vejamos os 

exemplos: 

 

“A licitação consiste em processo administrativo que visa à escolha do 

futuro contratante que apresente a melhor proposta. Não se constitui em 

corrida de obstáculos cujo vencedor é o participante mais veloz. Acima do 

interesse privado dos participantes em vencer o certame, sobrepaira o 

interesse público a ser perseguido pela Administração Pública. Daí que há de 

ser assegurado tanto quanto possível a maior competitividade do certame. 

Neste quadro, a exclusão de licitante apenas por razão de mera 

irregularidade formal é medida que põe o interesse privado dos demais 

licitantes acima do interesse público.” Recurso provido. (APELAÇÃO 

CÍVEL N° 70001115245, 2ª CÂMARA CÍVEL, TJ/RS, RELATOR: MARIA 

ISABEL DE AZEVEDO SOUZA, JULGADO EM 28/06/2000) 

_____________________ 

 

“É cediço que o formalismo constitui princípio inerente a todo 

procedimento licitatório, no entanto, a rigidez do procedimento não pode ser 

excessiva a ponto de prejudicar o interesse público. Ademais, em matéria de 

licitação, como o objetivo é o de atrair o maior número de interessados, 

deve-se adotar interpretação que favoreça a consecução desse objetivo, 

tirando-se qualquer margem de discricionariedade da Administração Pública 

no que diz respeito à rejeitar possíveis licitantes.” (TJSC – AC em MS – 

2002.015898-0 – Dês. Relator Vanderlei Romer – Julgado em21/11/2002.) 

_____________________ 

 

“a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo 

moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para 

propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos 

administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o 

formalismo extremo” (Acórdão 357/2015 – Plenário) 
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No mesmo sentido, definem os itens 21.6 e 21.7 do edital daCP005/2021, verbis: 

“21.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não 

importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a 

aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.  

21.7 As normas que disciplinam estaCONCORRÊNCIA serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, 

desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 

e a segurança da contratação.” 

Ressalta-se, portanto, que a licitação tem por objetivo inafastável a contratação da proposta 

mais vantajosa. Para isso, deve seguir um procedimento formal definido no edital e, 

principalmente, na Lei de Licitações, sem, contudo, permitir que a referida formalidade que 

visa atribuir segurança jurídica ao certame se confunda com os rigorismos desnecessários, pois 

colocam em xeque a razoabilidade, a proporcionalidade e o interesse público. 

Do exposto, temos que deve ser acolhida a pretensão recursal ora analisada. 

RAZÃO RECURSAL: (2R)no que concerne à inclusão do nome e da autorização do Sr. Emer 

como componente da equipe técnica (item 8.2.4.d do edital), aduz a Recorrente que “impende 

trazer em colação a sinalização de que a exigência de inclusão do nome do engenheiro na 

relação de equipe técnica, cujo objetivo é determinar os componentes conhecidos que 

executarão o serviço, é passível de ser suprida com a autorização do próprio engenheiro para 

compor a equipe técnica.” 

Ato contínuo, afirma que “ao constar nos autos do processo uma autorização expressa do 

engenheiro, fls.23, de que ele autoriza o seu nome para compor o quadro técnico, o fato de por 

qualquer equívoco o seu nome não constar na relação da equipe técnica não pode ser elemento 

absoluto a afastar a licitante do certame...” 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Compulsados o documento de fl. 23 do book referente a 

habilitação jurídica apresentado pela Recorrente, restou ratificada que o Termo de 

Compromisso/Declaração foi devidamente apresentado, motivo pelo qual assiste razão ao 

tópico suscitado pela referida empresa, comprovando o atendimento ao item 8.2.4.d do edital, 
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pelos mesmos fundamentos contidos na apreciação da “razão recursal (1R)” acima. Vejamos o 

print do documento: 

 

Do exposto, também deve ser provida a razão recursal em voga. 
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DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, fundamentada nos termos do edital, e com base no 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina, no entendimento 

jurisprudencial dominante e nos dispositivos da Lei 8.666/93, resolve conhecer o recurso 

interposto pela EG CONSTRUÇÕES LTDA., para no mérito: 

1 – DAR PROVIMENTOao presente recurso para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, alterar a decisão original e tornar a empresa EG 

CONSTRUÇÕES LTDA habilitada na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021. 

2 – Negar o pedido de remessa à Autoridade Superior, uma vez que não ocorrida a hipótese de 

remessa prevista no art. 109, §4º da Lei 8.666/93, posto que a autoridade que praticou o ato 

recorrido reconsidera sua decisão e dá provimento ao recurso manejado. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 31 de março de 2022. 
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