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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

CREDENCIAMENTO Nº 004/2018 - COMPEL 

OBJETO: Credenciamento de pessoas físicas para exercerem atividades de pareceristas no âmbito 

dos editais e atividades da secretaria de cultura de Camaçari a serem lançados no ano de 2018. 

RECORRENTE: MARUÇA RODRIGUES DE LIMA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

De início, cumpre destacar que não houve protocolo formal de recurso junto a esta Comissão de 

Licitação. A peticionante encaminhou por e-mail no dia 01/08/2018 ás 17h52min. 

RESUMO DOS FATOS 

No dia 01/08/2018 a Presidente em Exercício divulgou no site da Prefeitura 

http://compras.camacari.ba.gov.br, a classificação final dos parecerista, sendo atribuída a recorrente 

pontuação de 17 (dezessete) e a terceira posição na classificação na modalidade de música.     

DAS RAZÕES DO RECURSO 

O Recorrente em sua defesa alega sucintamente: (...) solicita através deste, revisão e contagem da 

somatória dos pontos a mim atribuída, (...), acredito haver um erro na soma total dos pontos. Tenho 30 

anos de experiência comprovada, sou graduada em música na Universidade Estadual do Ceará, 

cantora, compositora e parecerista dede 2015. 

DO PEDIDO 

(...) requer contagem da somatória dos pontos. 

DO JULGAMENTO  

O referido questionamento foi submetido a Secretaria de Cultura que respondeu conforme segue: 

“Após revisar as notas da candidata Maruça Rodrigues de Lima, informamos que não houve alteração 
das notas. A experiência levada em consideração trata da atividade como parecerista na área cultural 
pleiteada. A experiência comprovada nesta atividade está nos anos de 2015 até a atualidade, 
considerando aproximadamente 3 anos. Vale ressaltar que não são consideradas atividades realizadas 
em períodos concomitantes. 
No quesito escolaridade, foi apresentado apenas o diploma de Graduação no nível superior, porém não 
foi comprovada a especialização, de acordo com a declaração da candidata na ficha de inscrição. 
Outros cursos e oficinas não são contabilizados”. 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Atenciosamente, 
 
Guida S. Queiroz 
SECULT - Assessoria técnica 
Presidente da Comissão de Avaliação e Seleção 
 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Presidente em Exercício e os membros da Comissão, 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 por MARUÇA RODRIGUES DE 

LIMA, para no mérito: 

1 – Julgar IMPROCEDENTE, mantendo as decisões da Presidente em Exercício com base no parecer 

da Comissão técnica da Secretaria de Cultura. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 04 de outubro de 2018.  
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