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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE DIREITO DE PETIÇÃO 

 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa especializada na execução das obras e serviços na 

construção da Praça e quadra de Sucupió de Abrantes, no distrito de Abrantes, do município 

de Camaçari - Bahia (conformeProjeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 

DATA DE ABERTURA: 24/07/2020 

RECORRENTE:KRS CONSTRUTORA EIRELI. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

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

28/07/2020. A recorrente apresentou seu recurso em 07/08/2020.  

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, intempestivo o recurso apresentado. 

No entanto, tal como requerido pela Recorrente, passa a ser recebido e analisado como direito 

de petição. 

Não foram apresentadas contrarrazões. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi inabilitada do certame por descumprir três exigências editalícias: (1) item 

7.1.5.d – não apresentou a relação da equipe técnica; (2) item 7.1.5.e – não apresentou 

declaração de composição do quadro; (3) item 7.1.5.g – não apresentou declaração de 

utilização de materiais de origem mineral. Inconformada, a Recorrente interpõe o Recurso 

Administrativo analisado adiante. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...)pede-se: a) a habilitação da empresa KRS CONSTRUTORA EIRELI, nos termos do art. 

109, §2º da Lei 8.666/93, considerando-se desde logo, a empresa ora Recorrente como 
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habilitada no referido certame licitatório; b) o seu total provimento mediante a reconsideração 

da r. deliberação recorrida, reconduzindo a KRS CONSTRUTORA EIRELI, ao referido 

certame (...)” 

DO JULGAMENTO  

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

didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R)alega quefoi ao Município em 05/07/2020 fazer vistas do 

processo, porém não teve acesso aos autos devido à suspensão temporária das vistas em 

virtude da COVID-19. Após agendamento por e-mail, teve acesso aos autos em 07/08/2020 e 

encontrou às fls. 26, 29, 85 e 86 todas as declarações e documentos que a Comissão de 

Licitação mencionou como ausentes em sua documentação.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão assiste à Recorrente. Efetivamente estão presentes nos 

autos do processo os documentos solicitados, à exceção da relação da equipe técnica. 

Entretanto, por força do art. 3º, §1º da Lei 13.726/18 as declarações dos membros da equipe 

autorizando sua inclusão na mesma suprem a relação exigida, haja vista que “É vedada a 

exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro 

documento válido”. 

Isto posto, entende-se que deva ser julgado procedente o argumento da Recorrente. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício 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 KRS 

CONSTRUTORA EIRELI., como sendo direito constitucional de petição,para no mérito: 

1 – JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados, para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, declarar HABILITADA A LICITANTE KRS 

CONSTRUTORA EIRELI no bojo da TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020 – COMPEL. 
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2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. 

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 14 de agosto de 2020. 
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