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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 

Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
CEP: 46100-000 – Brumado-BA  

     

 

 

Recorrente: PLANETA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 27.508.848/0001-

82 
  

Recorrido: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO NOS AUTOS DA TOMADA DE 
PREÇOS DE Nº 40-2022.  

 
EMENTA: TOMADA DE PREÇOS. RECURSO 

ADMINISTRATIVO INTERPOSTO SOBRE DECISÃO DE 

INABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 

FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

RAZÕES RECURSAIS PROCEDENTES.  
DESCLASSIFICAÇÃO REVERTIDA. 

 

D E C I S Ã O 

 
Trata-se de “recurso administrativo” interposto pela licitante PLANETA 

SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. insurgindo-se contra decisão da Comissão julgadora 
que declarou sua inabilitação por descumprimento do item 14.6 “m” disposto em edital.  

 
Eis a síntese do necessário. Passo, então, a decidir. 

 
Primeiramente, quanto à tempestividade, a empresa apresentou as razões em 

tempo hábil, sendo assim o mérito será devidamente analisado. 
 

A recorrente, em suas razões recursais, trata sobre a decisão da comissão 
julgadora, a qual inabilita a empresa PLANETA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., sob 

justificativa em erro encontrado na declaração de responsabilidade pelo serviço 
prestado pela licitante, uma vez que a mesma constava o nome do sócio da empresa e 

não do engenheiro responsável. 
 
Em sua defesa, a empresa licitante alega se tratar de mero erro formal, porém é 

nítido o equívoco desta concorrente, uma vez que o vício encontrado se refere ao 
conteúdo do documento, sendo assim um erro material. Todavia, mesmo se tratando de 

um erro material, estamos diante de um documento de caráter meramente declaratório 
de vontade, característica esta que permite que o vício seja sanado em prol do princípio 

do formalismo moderado e da razoabilidade, como entendido pelo Tribunal de Contas 
da União: 

 
“Na falta de documento relativo à fase de habilitação 

em pregão que consista em mera declaração do licitante 
sobre fato preexistente ou em simples compromisso por 

ele firmado, deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoável 
para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do 

formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 
2º, caput, da Lei 9.784/1999.” (Acórdão 988/2022 – 

Plenário) 
 

Posto isto, por se tratar de documento de mera declaração sobre simples 
compromisso por parte do responsável técnico, não havendo nenhuma consequência à 
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proposta ou à qualificação e habilitação da licitante Planeta Engenharia, observando o 

princípio da razoabilidade e do formalismo moderado, e objetivando uma ampla 
competividade a fim de obter a proposta mais vantajosa para o município de Brumado, 

segue a decisão desta comissão de julgamento. 
 

Elementar reforçar a obrigação da licitante manter o mesmo responsável técnico 
apresentado na fase de habilitação técnica do certame durante toda a execução do 

serviço contratado, caso contrário ficará sujeita às penalidades previstas em contrato e 
na legislação vigente. 

 
Conclusão. Admitindo-se o recurso apresentado, decide-se, no mérito, DAR 

PROVIMENTO às razões apresentadas pela Licitante PLANETA SOLUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA., modificando a decisão anteriormente apresentada, habilitando, 

dessa forma, a empresa licitante para que apresente a sua proposta na próxima fase 
a ser realizada na Tomada de Preços Nº 40-2022,. 

 
 Por fim, submete-se os autos licitatórios à autoridade superior para providências 

de praxe. 
 

Após publicação, devem ser retomados os trâmites ulteriores para regular 
conclusão do Certame.  

 
Brumado-BA, 16 de janeiro de 2023. 

 
 

 
                           BRUNA AMORIM OLIVEIRA 

                           PRESIDENTE SUBSTITUTA 
                                   (Original Assinado) 
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Recorrente: PLANETA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
 

Recorrido: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

 
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO NOS AUTOS DA TOMADA DE 

PREÇOS Nº 40-2022.  

 

 

D E C I S Ã O  DO   P R E F E I T O 

 
Vistos etc... 
 

Acolhido o relatório proferido pela PRESIDENTE SUBSTITUTA DA COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO quando da apreciação do recurso interposto nos autos da TOMADA DE 

PREÇOS Nº 40-2022, dispensa-se, então, a sua transcrição. 
 

No mérito, ratifico integralmente a decisão proferida pela PRESIDENTE SUBSTITUTA 
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, acatando, por conseguinte, suas fundamentações 

legais. 
 

Registre-se. Publique-se. Intime-se. 
 

Brumado-BA, 16 de janeiro de 2023. 
 

 
 

 
EDUARDO LIMA VASCONCELOS 

Prefeito de Brumado 
                                         (Original Assinado) 

 
 
 

 
 

 


