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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  005/2019. 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia 

para construção e/ou reforma de 120 casas populares no Município de Camaçari. 

 

DATA DE ABERTURA: 25/07/2019 

 

RECORRENTE: 800 D  ENGENHARIA EIRELI  EPP 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A decisão que culminou na desclassificação da empresa Recorrente, foi publicada no Portal de 

Compras em 16/08/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 19/08/2019.  

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

desclassificação é de 05 (cinco) dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

RESUMO  DOS  FATOS 

A Recorrente teve sua proposta desclassificada, por ter supostamente descrito os itens “11.001 

(plantio de grama esmeralda em placas); 13.005 (tomada 2p +t ABNT 10 A com placa em 

PVC) e 13.007 (haste cobreada copperweld p/ aterramento d=5/8”” x 3,00m com conector)” 

de maneira divergente da planilha referência disponibilizada aos licitantes. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

DO PEDIDO RECURSAL 

A Recorrente, discordando desta Comissão, aduziu que não há divergência entre a descrição 

por ela utilizada e a descrita na planilha de referência, tendo, inclusive inserido recortes dos 

referidos documentos no bojo da sua peça irresignatória.  

 

Seguiu asseverando, ainda, que mesmo que houvesse a divergência alegada, se trataria de mero 

erro formal, o que deveria, de acordo com a doutrina e jurisprudência dominante, ensejar a 

necessária diligência para elucidar a questão. 

 

Por fim, pugnou seja conhecido e provido o seu recurso, com a finalidade de que seja 

classificada e possa participar da próxima fase da Concorrência nº 005/2019 e, 

alternativamente, seja encaminhada à autoridade superior para apreciação e julgamento. 

 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

Nenhuma licitante se manifestou acerca do recurso da 800 D Engenharia. 

 

DO JULGAMENTO  

 

Após análise das razões recursais, concluímos que assiste razão à recorrente, pois, foi 

verificado um pequeno equívoco na análise da proposta da  800 D Engenharia, gerado por 

uma questão relacionada diretamente com a disponibilização de 02 (duas) versões da planilha 

de referência identificadas no portal. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Houve a disponibilização de uma primeira versão e, em momento posterior, houve uma 

atualização, de modo que a análise realizada em face da proposta da Recorrente levou em 

consideração informação que, no fim das contas, não afeta a regularidade da proposta por ela 

apresentada. 

 

Salutar reconhecer que, para que seja alcançado o interesse público, é imprescindível o 

desapego a formalismos desnecessário, especialmente quando não houver possibilidade de 

contaminação do conteúdo material da proposta de preços, o que é exatamente o caso da 

Recorrente. 

 

Desde modo, é dever da Comissão restabelecer a correta avaliação, afastando qualquer 

equívoco empregado, e visando garantir o tratamento isonômico, que é premissa do 

procedimento de avaliação das propostas, devendo superar o mero erro formal, vez que, como 

já afirmado, não gera prejuízo à compreensão de sua proposta, tampouco, versa acerca de item 

diferente do exigido pela Administração. 

 

 

Para isso, deve essa Comissão se valer do que estabelece a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal 

Federal – STF, verbis: 

 

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 

por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 

 

 

Diante de todo o exposto e, sobretudo, em virtude do equívoco identificado na análise da 

proposta da Recorrente, deve ser acolhida a sua pretensão recursal, revogando-se a decisão que 

desclassificou.  
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, o Presidente e a equipe de apoio, 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 pela 800 D  

ENGENHARIA EIRELI  EPP, para no mérito: 

 

1 – DAR PROVIMENTO ao recurso, para, em consonância com os princípios e normas 

que regem a licitação, alterar a decisão recorrida, visando a classificação da empresa 

800D ENGENHARIA, possibilitando a sua participação na próxima fase da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  005/2019. 

 

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), 10 de setembro de 2019.  
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