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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2021 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa de engenharia especializada na execução das obras 

remanescentes para urbanização integrada no Riacho da Lama Preta (trecho 20 da Bacia 

Camaçari), no Município de Camaçari (BA). 

DATA DE ABERTURA: 25/01/2022 

RECORRENTE:CONSTRUTORA SIDHARTA LTDA 

DA TEMPESTIVIDADE 

O resultado da análise do julgamento da fase de habilitação do certame foi publicado em 

04/02/2022. A Recorrente apresentou seu recurso em 09/02/2022. 

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 

Alega a Recorrente que a Comissão se equivocou quanto a sua inabilitação, pois, no que se 

refere à comprovação da qualificação técnico-operacional e técnico-profissional, exigidas no 

item 7.2.4, alíneas c.1 e c.2, conforme prints de seus documentos trazidos na sua peça recursal, 

cumpriu com as exigências, senão vejamos: 
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Seguiu asseverando que, “(...) a Ilma Comissão exarou parecer no sentido de ser tal atestação 

incompatível, o que data vênia, não merece prosperar. O parecer da Comissão, nesse sentido, 

implica, na verdade, em exigir IDENTIDADE e LITERALIDADE de experiência pretérita, 

vedada pela legislação de regência, que somente admite a similaridade da experiência, de 

modo que tal parecer vem em prejuízo ao caráter competitivo do certame, mormente quando o 

objeto licitado não comporta elevado grau de complexidade técnica.” 

DO PEDIDO RECURSAL 

 

 

 

DO JULGAMENTO  

Após análise dos fundamentos acima, por se tratar de aspectos exclusivamente técnicos 

atinentes à análise da atestação apresentada pela empresa (parcelas de maior relevância), o 

recurso foi submetido à análise técnica, que se manifestou através de documento anexado aos 

autos, tendo concluído que: “(...)Isto posto, entendemos pela habilitação da (...) 

CONSTRUTORA SIDHARTA LTDA. devido ao fato de terem trazido atestados compatíveis 

com o objeto licitado e que demonstram a execução de serviços em quantidades suficientes 

para o atendimento do exigido nas parcelas de relevância.” 

Assim, é imperioso reconhecer o equívoco na análise realizada por esta Comissão em relação 

ao cumprimento da exigência prevista no item 7.2.4, alíneas c.1 e c.2 do edital. 
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Isso porque os referidos atestados/CATs apresentados pela Recorrente comprovaram a 

realização de serviços/fornecimentos anteriores, que por sua vez, são similares ao objeto ora 

pretendido pela Administração Municipal nesta Concorrência nº12/2021.  

 

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)  

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. 

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

CONSTRUTORA SIDHARTA LTDA, para no mérito: 

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 012/2021 

– 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, 22 de fevereiro de 2022. 
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