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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de terraplanagem 

e drenagem na comunidade Buri Satuba, no Município de Camaçari (BA). 

DATA DE ABERTURA: 03/03/2020 

RECORRENTE: NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO  

O resultado da análise dos documentos de habilitação do certame foi publicado no Portal de 

Compras em 10/03/2020. A Recorrente apresentou seu recurso em 26/03/2020. 

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 05 (cinco) dias úteis.  

A peticionante apresentou sua peça somente após transcorridos 12 dias úteis, portanto, 

intempestiva. 

É cediço que a Tomada de Preços prevê todo o procedimento à ser perseguido, determinados no 

edital e disposições legais existentes, de modo que merecem observação sob pena do processo 

não oferecer a segurança e credibilidade necessárias. 

Dessa forma, em que pese a intempestiva, a peça será analisada como direito de petição e 

visando a total transparência dos atos desta Comissão 

RESUMO DOS FATOS 

Alega a Peticionante que, assim como ocorreu com a empresa G3 Polaris, que havia sido 

inicialmente inabilitada pelo mesmo motivo, a NTW deveria também ter seu julgamento revisto 

e habilitada, pois “gozava dos direitos plenos do CRC – Certificado de Registro Cadastral que 

de acordo com o critério de avaliação está aprovado no índice financeiro” exigido no edital. 
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DO PEDIDO RECURSAL 

 

DA ANÁLISE 

Após análise das alegações da Recorrente, foi ratificada a ocorrência do equívoco suscitado 

pela empresa NTW ENGENHARIA, de modo que não resta outra alternativa a esta Comissão, 

a não ser reconhecer a necessidade da correção pleiteada, mesmo que intempestiva a 

irresignação da Recorrente. 

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. 

Diferente disso, se a Comissão não reconhecesse a necessidade da correção, estaria agindo 

contrariamente aos princípios inerentes ao processo licitatório, a exemplo da competitividade e 

da isonomia. 

Em complemento ao dever de autotutela, há o dever da Administração em observar o princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório, conforme art. 41, da Lei 8.666/93, verbis: 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” 
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Isto posto, deve o julgamento da habilitação seguir os parâmetros estabelecidos no edital, 

dentre os quais se destacam aqui os índices financeiros contidos no item 7.1.6, alínea “b” do 

edital: 

 

Nesse contexto, consta nos autos do processo o documento CRC  apresentado pela Recorrente e 

destacado em sua peça, que atesta os índices (liquidez geral, liquidez corrente e grau de 

endividamento) exigidos e que puderam ser confirmados pela Comissão através de verificação 

na documentação de habilitação, senão vejamos: 
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Dessa forma, com a estrita aplicação das regras editalícias, adotando todos os cuidados 

necessários para obtenção do resultado correto, justo e isonômico, deverá ser acolhido o 

recurso da Recorrente. 

DA CONCLUSÃO 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, fundamentada nos termos do edital, e com base nos 

princípios inerentes ao processo licitatório, na melhor doutrina e nos dispositivos da Lei 

8.666/93, resolve conhecer o recurso, e no mérito: 

1 – DAR PROVIMENTO a petição, para, em consonância com os princípios e normas que 

regem a licitação, revogar a decisão que inabilitou a NTW ENGENHARIA, OBRAS E 

SERVIÇOS LTDA., tornando-a apta a seguir na disputa da TOMADA DE PREÇOS Nº 

003/2020 – 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. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 30 de março de 2020.  
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