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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de macrodrenagem, 

no Bairro Jardim Limoeiro, no Município de Camaçari (BA). 

DATA DE ABERTURA: 22/04/2021 

RECORRENTE:LN CONSTRUTORA LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE 

O resultado da análise do julgamento da fase de propostas de preços do certame foi publicado 

em 18/05/2021. A Recorrente apresentou seu recurso em 24/05/2021. 

Na forma do art. 109, I da Lei nº 8.666/93, o prazo para apresentação de recurso contra decisão 

da fase de habilitação é de 5 (cinco) dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

RESUMO DOS FATOS 

Em apertada síntese, alega a Recorrente que a Comissão decidiu, indevidamente, pela sua 

inabilitação, no que se refere ao cumprimento das exigências previstas no item 7.2.4, alíneas 

“b” e “c” do instrumento convocatório, que versam acerca dos atestados para comprovação da 

capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, respectivamente. 

Aduz a Recorrente que a análise da compatibilidade dos atestados de capacidade técnica, 

segundo precedentes do Tribunal de Contas da União – TCU, “deve ser atendida com 

condições de similaridade e não de igualdade”. 

Seguiu asseverando que, embora o seu atestado apresentado fosse de “requalificação das vias 

urbanas do entorno do mercado municipal do Município de Simões Filho/BA”, o detalhamento 
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do referido documento dá conta de que foram executados serviços similares ao objeto da 

licitação ora em voga, senão vejamos recorte do recurso: 

 

(...) 
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Reforça a Recorrente que, segundo conceituação técnica, o termo “Galeria Celular” contida em 

seu documento indica “o conjunto dos condutos, abertos ou fechados, de formas geométricas 

variáveis, que veiculam por gravidade as águas recebidas pelas estruturas de captação até um 

corpo receptor”. 

Ademais, acrescenta que, no que se refere a um sistema de “Macrodrenagem”, consiste em um 

“sistema constituído por canais de maiores dimensões, que recebem as contribuições do 

sistema de microdrenagem e as lançam no corpo receptor”. 

Assim, concluiu o LN Construtora no sentido de que considera um equívoco a sua inabilitação, 

pois a descrição “requalificação urbana” contida no seu atestado não deve invalidar a atividade 

de macrodrenagem efetivamente realizada pela empresa e comprovada no detalhamento dos 

seus documentos apresentados, de modo que requer o provimento do seu recurso e a sua 

consequente habilitação. 

Embora publicado o recurso para conhecimento de eventuais interessados, não houve 

apresentação de contrarrazões.  

 

DO PEDIDO RECURSAL 
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DO JULGAMENTO  

Após análise dos fundamentos acima, é imperioso reconhecer o equívoco na análise realizada 

por esta Comissão. O julgamento pela inabilitação da Recorrente se deu na utilização da 

descrição literal do objeto do atestado, sem considerar o detalhamento dos serviços e, portanto, 

a execução de obra de “galeria pluvial” prevista. 

Nesse contexto, resta comprovado que os documentos apresentados pela Recorrente, 

especificamente, o atestado mencionado de fls. 36/39 da documentação de habilitação da 

referida empresa, acompanhado da CAT nº 79901/2021 de que trata as fls. 34/35, bem como o 

atestado de fls. 41/42, acompanhado da CAT nº 10015/2019 (que detalhou realização de obras 

de macrodrenagem com fornecimento e assentamento de manilhas com metragem superior a 

exigida nesta licitação), trazem os elementos exigidos pelo edital (itens 7.2.4 “b” e “c”), não 

havendo dúvidas quanto a qualificação técnica da empresa, tampouco quanto a qualificação 

profissional do Engenheiro Paulo Roberto Lago Neiva, apto a seguir como responsável técnico 

da empresa LN CONSTRUTORA LTDA, no bojo desta CONCORRÊNCIA nº 001/2021. 

Isso porque o referido atestado/CAT apresentado pela Recorrente comprovou a realização de 

serviços/fornecimentos anteriores, que por sua vez, são similares ao objeto ora pretendido pela 

Administração Municipal nesta Concorrência 001/2021.  

 

Nesse contexto, é imperioso mencionarmos que 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 da Corte de Contas, 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)  
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A própria Constituição Federal assevera no inciso XXI de seu art. 37, que somente serão 

permitidas as exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

Por todas as razões, não resta dúvida que a Comissão deve reconhecer e atuar com esteio nos 

princípios, dentre os quais da razoabilidade, proporcionalidade e formalismo moderado. 

Se porventura a postura fosse contrária, estaria a essa Comissão agindo com excesso de 

formalismo, interpretando as condições editalícias de maneira restritiva e prejudicando a 

Administração Pública. 

Como cediço, há entendimento sumulado no STF (Súmulas 346 e 473), que dá à Comissão o 

poder de autotutela, através do qual, em juízo crítico, constatando o vício, esta poderá revogar 

seus atos, visando a consecução das finalidades a que se destina a licitação e, principalmente, 

para que seja alcançado o interesse público. 

Repete-se, para que seja alcançado o interesse público, é imprescindível o desapego a 

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

exemplos: 

 

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

formalismo extremo” (Acórdão 357/2015 – Plenário) 

 

No mesmo sentido, definem os itens 21.6 e 21.7 do edital daCP 001/2021, 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. 

Isto posto, diante da fundamentação acima, deverá ser acolhido o recurso da Recorrente. 

 

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, na jurisprudência 

dominante e nos dispositivos da Lei 8.666/93, resolve conhecer do recurso interposto pela LN 

CONSTRUTORA LTDA., para no mérito: 
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1 – DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, modificar a decisão original que inabilitou a recorrente, devendo 

ser habilitada para seguir participando da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 – 

COMPEL. 

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. 

Camaçari/BA, 08 de junho de 2021. 

 

 
Antônio Sérgio 

Moura de Sousa 
Presidente   

 

 
Erasmo Antônio 

Rodrigues Santos 
membro 

 

 
Cibele Maria 

Araújo de Oliveira 
membro  

 

 
Jussara Souza de 

Oliveira 
membro 
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Carneiro 
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