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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2017 – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de 
Conservação, Limpeza e Manutenção dos 07 (sete) Cemitérios do Município de 
Camaçari, sendo eles: Gleba H, Gleba C, Parafuso, Vilas de Abrantes, Arembepe, 
Monte Gordo e Barra de Pojuca. 
 
DATA DE ABERTURA: 04/12/2017. 

 

RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE GS2 LTDA - EPP. 

 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
A manifestação da intenção em recorrer foi registrada pela licitante CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTE GS2 LTDA - EPP, na ata da sessão de reabertura do certame, 
realizada no dia 15/12/2017.  

 
“[...] o recurso dependerá de manifestação do 
licitante ao final da sessão pública, fazendo 
constar em ata a sua intenção de interpor recurso 
com a síntese das suas razões, sendo-lhe 
concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentar memoriais relacionados à intenção 
manifestada, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a contar ao 
término daquele prazo, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos”. 

 
No dia 20/12/2017  às 10h56min min deu entrada na recepção da CMP - 
Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, as razões do recurso da Recorrente, 
tempestivamente, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520/2002, inc. XVIII, e subitem 
20.3 do edital: 
 
DAS CONTRARRAZÕES  

 
Percorrido prazo legal não houve apresentação das contrarrazões. 
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
 
1 – Da Admissibilidade do Recurso.  
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Em preliminar, a Pregoeira ressalta que a recorrente atendeu ao pressuposto atinente 
ao recebimento e conhecimento das impugnações e recursos no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública.  
 

DO PEDIDO 

Planilha de composição de custos para comprovar exequibilidade do valor ofertado 

peia empresa DFG CONSTRUÇÕES, PROJETOS E COMERCIO LTDA. 

Diligência do atestado emitido pelo Centro Educacional Carpe Diem LTDA — ME com 

o valor R$ 8.843.620,18 para verificação de sua autenticidade e idoneidade, bem como 

sua compatibilidade com os requisitos contidos no Edital, em especial no item 9.2.3. 

Reformar e anular a decisão que DECLAROU VENCEDORA A EMPRESA DFG 
CONSTRUÇÕES, PROJETOS E COMERCCO LTDA, para desclassificá-la por 
inobservância ao disposto nos itens suscitados anteriormente no tópico 
correspondente, todos do Edital; 

Promover a continuidade do certame em observância da ordem de classificação das 
empresas quando do julgamento das propostas, observando também as 
desclassificações das empresas suscitadas no presente recurso, assim como no 
julgamento contido nas atas anteriores datadas de 04.12.2017, 12.12.2017 e 
15.12.2017, e o disposto no item 10.13 c/c 7.2, 7.2.1, 10.16, 10.17, todos do Edital; 

Promover a continuidade do certame para declarar vencedora a empresa 
CONSTRUÇÕES E TRANSP. GS2 LTDA-ME em função da ordem de classificação 
das empresas quando do julgamento das propostas, observando também as 
desclassificações das empresas, fulcro no disposto no item 10.13 do Edital. 

DO JULGAMENTO  

Na licitação, a Administração detém a obrigação constitucional de selecionar a 

proposta mais vantajosa, conforme critérios objetivamente definidos no edital, de 

acordo com a legislação vigente. 

Sabe-se que o Município é mero detentor do interesse público. Partindo desta 

premissa, é ilegal e inconstitucional a desclassificação de proposta que mostre-se 

economicamente vantajosa no cumprimento do interesse público. Após 04 (quatro) 

empresas serem inabilitadas, a arrematação do lote passou para quinta colocada a 

DFG CONSTRUÇÕES LTDA - ME que foi declarada vencedora pela Pregoeira e 

equipe de apoio por atender todas às exigências do edital. 

A recorrente pede que a Comissão diligencie os atestados apresentado pela empresa 
declarada vencedora para comprovar sua autenticidade e idoneidade. Sobre a 
alegação da recorrente a Comissão esclarece que conforme previsto no Edital, subitem 
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22.4 com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, a Pregoeira 
ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação pode promover 
diligências. Como dito no texto acima é dever e competência da Comissão de licitação 
ou á autoridade a ele superior promover ou não diligencia se assim entender que a 
documentação apresentada por qualquer licitante necessite de maiores 
esclarecimentos, fato que não se aplica ao atestado apresentado pela DFG, visto que o 
atestado apresenta todas as informações exigidas no Edital, como papel timbrado, 
CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o 
documento, bem como objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação, além 
disso, o referido atestado foi registrado no Conselho Regional de engenharia da Bahia - 
CREA, vinculado a Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 309961/2015, que é o 
instrumento que certifica, para os efeitos legais, as obras ou serviços técnicos 
registrados no CREA e que constituem o acervo técnico do profissional, sendo o acervo 
técnico o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional, 
compatíveis com suas competências e registradas no CREA.  
 
Conforme o Art. 58 da Resolução n° 1025/09 do Confea, "as informações acerca da 
execução da obra ou prestação de serviço, bem como os dados técnicos qualitativos e 
quantitativos do atestado, devem ser declarados por profissional que possua 
habilitação nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea". Diante do exposto, a 
Comissão informa que não ira diligenciar o atestado por entender que o mesmo é 
compatível com objeto da licitação.  

 
 

Quanto à alegação de exequibilidade e assim pedir planilha de composição de preços, 
a Comissão esclarece que o fato de uma empresa apresentar preços muito melhores 
que um determinado concorrente, que primeira vista pareça ser irrisória e inexequível, 
não significa que a empresa licitante não possua reais condições de executar o 
contrato. 

Por outro giro, a decretação da inexequibilidade de uma proposta no processo licitatório 

pode trazer igualmente prejuízos significativos aos cofres públicos, e diante da 

impossibilidade de eliminar propostas vantajosas para os interesses sob sua tutela, o 

ato de desclassificação sob este fundamento é manifestamente ilegal. 

Outra questão é a responsabilidade do licitante quando apresenta uma proposta ao 

poder público, se ela envolve riscos econômicos e ainda assim o proponente quiser 

aventurar-se, não haverá transferência desse risco ao Poder Público, que poderá tão 

somente executar a garantia, rescindir o contrato e aplicar as penalidades cabíveis. 

O Município como detentora do interesse público, não pode desclassificar uma 

proposta que mostre-se economicamente vantajosa para o Município. 

Ainda no que tange à inexequibilidade da proposta no pregão, assim se expressa 
Marçal Justen Filho:  
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“A licitação destina-se – especialmente no caso do pregão 
– a selecionar a proposta que acarrete o menor 
desembolso possível para os cofres públicos. Logo, não há 
sentido em desclassificar proposta sob fundamento de ser 
muito reduzida. Ao ver do autor, a inexequibilidade deve 
ser arcada pelo licitante, que deverá executar a prestação 
nos exatos termos de sua oferta. A ausência de 
adimplemento à prestação conduzirá à resolução do 
contrato, com o sancionamento adequado”. (JUSTEN 
FILHO, 2009, p.182)  

 
A desconfiança de inexequibilidade não pode ser tratada como a inexequibilidade 
propriamente dita. Nesse sentido, buscou-se a isonomia e a impessoalidade do 
processo licitatório, de modo a não haver margem para escolhas subjetivas do agente 
administrativo, assim, embora o objeto tenha sido adjudicado a um valor um pouco 
mais 44% (quarenta e quatro) menor que o estimado, não merece prosperar a 
irregularidade levantada pela recorrente referente à aceitação e habilitação de proposta 
supostamente inexequível.  

 
Por fim, vale ressaltar que o Pregão é utilizado apenas para a contratação de bens e 
serviços comuns e sua legislação dá margem para que o pregoeiro estabeleça os 
critérios de análise das propostas, devendo, portanto buscar o menor preço dentro da 
legalidade. Com exceção das licitações para a contratação de obras e serviços de 
engenharia, não há na legislação corrente a previsão de critérios objetivos para que se 
rotule de forma imediata uma proposta como inexequível. Em verdade, a 
desclassificação sumária de uma proposta iria de encontro aos princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.  

 
Contudo, as propostas devem estar de acordo com o valor de mercado para medir 
inexequibilidade de preço. Dessa forma, quando comparados os preços ofertados pela 
maior quantidade de empresas 29 (vinte e nove) com os preços ofertados pelas 
empresas que participaram da cotação de preço 03 (três) empresas, entende-se como 
valor de mercado os praticados pela grande maioria. Frise-se, contudo, que não há 
prejuízo à transparência e à lisura do certame valer-se disso. Como 29 (vinte e nove) 
empresas participantes no certame e apenas 03 (três) empresas forneceram a cotação 
de preço, utilizar-se tão somente da cotação de preço como parâmetro de valor de 
mercado, conduz a uma soberba relativa de inexequibilidade de preços. Isso porque 
pode haver outras possibilidades de se provar o valor de mercado, além da 
possibilidade de o licitante comprovar sua capacidade de bem executar os preços 
propostos, atendendo satisfatoriamente o interesse da administração. 

 
Diante do exposto, a Comissão e a absoluta maioria da equipe de Apoio não solicitará 
planilha de composição de preços. 
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DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira 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 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93, resolve conhecer 
o recurso interposto pela CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE GS2 LTDA - EPP, para 
no mérito: 

 
1 - Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, para, em consonância com os 
princípios e normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados no certame. 
 
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, 15 de fevereiro de 2018. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 
 

Ana Paula 
Souza Silva 

Presidente/Apoio 

 
 
 

Ana Carla 
Costa Paim 
Pregoeira 

 
 
 

Maria José 
Nery Costa 

Apoio 

 
 
 

Diego 
Manoel 

Oliveira da 
Paixão 
Apoio 

 
 

 
Jussara 

Souza de 
Oliveira 
Apoio 

 
 
 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camaçari, 15 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

Senhor Secretário, 
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Em obediência ao art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
redação determinada pela Lei Federal n.º 8.883 de 8 de junho de 1994, 
encaminhamos a V. Sª., o julgamento do recurso do Pregão No 101/2017 
(Presencial) – COMPEL, interposto pela CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE GS2 
LTDA - EPP, contra a decisão da Pregoeira.  
 

 

 No referido instrumento, constam as razões da Pregoeira, quanto à opinião de 
julgar IMPROCEDENTE o recurso. 
 

 Aguardando o pronunciamento de V. Sa, subscrevemo-nos atenciosamente, 

 

 

 

 

Ana Paula Souza Silva 

Presidente da COMPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

REGINALDO PAIVA DE BARROS 

Secretário da Administração 

Nesta 
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PREGÃO PRESENCIAL No 101/2017 – COMPEL 
 
 
 
DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO 
INTERPOSTO PELA LICITANTE MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA. 
 
 
 
 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no 8.666/93, e 
 
 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 
licitação; 
 
 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela 
licitante CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE GS2 LTDA - EPP;  
 
 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 
 
  
 

RESOLVE 
 
Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, de forma a manter a decisão proferida 
nas Ata da sessão do Pregão n.º 101/2017 (Presencial) – COMPEL. 
 

 
Camaçari, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 

REGINALDO PAIVA DE BARROS 

Secretário da Administração 
[ 


