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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO  

(EXERCÍCIO DO PODER-DEVER DE AUTOTUTELA) 

 

 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 (conforme Projeto Básico e Planilhas anexas ao 

processo). 

DATA DE ABERTURA: 25/01/2022 

ATO ADMINISTRATIVO REVISTO:Julgamentode Recurso Administrativo interposto por 

RSH CONSTRUTORA EIRELI 

RESUMO DOS FATOS 

A empresa RSH CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificada por ter ofertado preços distintos 

a itens idênticos. Irresignada, apresentou recurso administrativo contra sua desclassificação. 

Em julgamento, a Comissão de Licitação decidiu por negar-lhe provimento fundamentada no 

item 11.4, alínea “h” do Edital e com lastro na vinculação ao instrumento convocatório, haja 

vista que a proposta de RSH CONSTRUTORA EIRELI não era a mais vantajosa, não se 

vislumbrando, até então, aplicabilidade ao princípio da persecução à proposta mais vantajosa. 

Todavia, ainda no curso do procedimento licitatório, percebe-se que a RSH CONSTRUTORA 

EIRELI, outrora recorrente, goza de prerrogativas especiais pelo fato de ser ME/EPP, fato este 

que não foi alegado pela empresa em seu recurso administrativo e nem observado pela 

Comissão de Licitação quando do seu julgamento. Outrossim, identificando a falsa percepção 

da realidade por parte desta Comissão, forçosa é a revisão do ato administrativo. 
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REVISÃO DO ATO 

A licitante RSH CONSTRUTORA EIRELI, conforme 1ª Ata – Sessão de Credenciamento e 

Abertura dos Envelopes de Habilitação da Concorrência nº 012/2021, autodeclarou-se como 

Me/EPP na fase de credenciamento. Estando assim qualificada juridicamente a licitante RSH 

CONSTRUTORA EIRELI titulariza prerrogativas especiais para a contratação com os entes 

públicos, dentre elas aquela prevista no art. 44, §1º da LC 123/06: 

Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte.        

§1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

O edital de licitação, reproduzindo a configuração legal da relação jurídica do poder público 

enquanto comprador e o particular caracterizado como ME/EPP enquanto vendedor, estipulou 

em seu item 20.2.1: 

 

A licitante RSH CONSTRUTORA EIRELIdeixou de ressaltar esta qualidade nas razões de 

recurso que apresentou, o que levou esta Comissão de Licitação a errar em sua ponderação de 

princípios.  

No julgamento do recurso administrativo foram ponderados os princípios incidentes no caso em 

cotejo com a determinação expressa do edital e ficou definido o seguinte:  

“De fato, seria possível ponderar os princípios do art. 3º da Lei 8.666/93 

e, em busca da proposta mais vantajosa, relevar a ordem expressa do 

edital e diligenciar a proposta da recorrente. Todavia, não há violação 
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ao princípio da persecução da proposta mais vantajosa, pois a proposta 

ofertada pela Recorrente, como ela própria aduz em seu recurso, não é 

a mais vantajosa. Deste modo, não haveria razões suficientes para 

mitigar a determinação expressa do edital, pois não há prestígio ao 

princípio da vantajosidade.” (grifos no original) 

Porém, o efetivo e inolvidável potencial da proposta da licitante RSH CONSTRUTORA 

EIRELI de vir a tornar-se a mais vantajosa foi equivocadamente desprezado nas razões de 

julgamento. Não é possível decidir sobre a questão da possibilidade de diligenciamento ou não 

dos erros cometidos pela licitante sem enfrentar a sua natureza jurídica de ME/EPP, que altera 

sobremaneira os vetores da competição de preços, posto que lhe outorga o poder de cobrir a 

proposta mais vantajosa quando lhe esteja na margem de até 10% superior. 

Assim é que, enfrentando a correta situação de fato consistente na condição jurídica de 

ME/EPP da licitante RSH CONSTRUTORA EIRELI, somado a uma distância percentual 

inferior a 10% entre o valor da sua proposta e a classificada como mais vantajosa no certame, 

conclui-se que o prestígio ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa está justamente na 

decisão oposta à que foi adotada por esta Comissão de Licitação quando do julgamento 

recursal. 

É imperioso que o Município, ao constatar a condição de Me/EPP da licitante RSH, adote a 

conduta de permitir-lhe ofertar melhor proposta, superando a vantajosidade apresentada pela 

licitante classificada em primeiro lugar.  

Ante o exposto, esta Comissão de Licitação invoca o poder-dever de autotutela instituído pelo 

art. 53 da Lei 9.784/1999, e corroborado pelo STF por meio da Súmula 473, para rever o ato 

administrativo de julgamento do Recurso Administrativo de RSH CONSTRUTORA EIRELI, 

passando a conceder-lhe prazo de 48 horas para retificar os erros em sua proposta de preço, 

apontados no relatório divulgado no portal, sem alterar-lhe o valor. 

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 seleção da proposta mais vantajosa, na melhor doutrina e nos 
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dispositivos da Lei 8.666/93, resolve e recomendarever o ato administrativo de julgamento do 

recurso interposto pela RSH CONSTRUTORA EIRELI, passando a: 

1 – REVER ATO ADMINISTRATIVO para dar procedência ao recurso manejado, revendo 

julgamento anterior, com fundamento no art. 53 da Lei 9.784/99 e Súmula 473 do STF, para, 

em consonância com os princípios e normas que regem a licitação, conceder prazo de 48 horas 

para que a licitante RSH CONSTRUTORA EIRELI renove a proposta de preços vencida, 

retificando os erros apontados, sem alterar-lhe o valor, no bojo da  CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 012/2021 – COMPEL. 

2- Atribuir eficácia hierárquica à presente revisão de ato administrativo, haja vista a ratificação 

da autoridade superior no julgamento do recurso administrativo. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 30 de maio de 2022. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 
Antônio Sérgio Moura de 

Sousa 
Presidente da Compel 

 
 
 
 

Iggor Dias Senna 
Membro 

 
 
 

Cibele Maria Araújo de 
Oliveira 
Membro 

 
 
 
 
 

Manoel Alves Carneiro 
 

Membro 
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Camaçari/BA, 30 de maio de 2022. 

Senhor Secretário, 

 

 

 

Em analogia ao quanto disposto no 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., revisão de ato administrativo, no exercício do poder-dever de 

autotutela, na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2021 – COMPEL. 

 No referido instrumento, constam as razões Comissão de Licitação, quanto à opinião de 

REVER ATO ADMINISTRATIVO para dar procedência ao recurso manejado, revendo 

julgamento anterior, com fundamento no art. 53 da Lei 9.784/99 e Súmula 473 do STF, para, 

em consonância com os princípios e normas que regem a licitação, conceder prazo de 48 horas 

para que a licitante RSH CONSTRUTORA EIRELI renove a proposta de preços vencida, 

retificando os erros apontados, sem alterar-lhe o valor, no bojo da  CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 012/2021 – COMPEL. 

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

 

Antonio Sergio Moura de Sousa 

Presidente da COMPEL 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2021 – COMPEL. 

 

REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO –PROVIMENTO A RECURSO ADMINISTRATIVO 

INTERPOSTO PELA LICITANTERSH CONSTRUTORA EIRELI 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL na escorreita postura de 

propor a revisão do ato administrativo de julgamento de recurso; 

 CONSIDERANDO a documentação constante dos autos e a natureza jurídica da 

licitanteRSH CONSTRUTORA EIRELI;  

 CONSIDERANDO a busca da seleção da proposta mais vantajosa; 

RESOLVE 

 REVER ATO ADMINISTRATIVO para dar procedência ao recurso manejado, revendo 

julgamento anterior, com fundamento no art. 53 da Lei 9.784/99 e Súmula 473 do STF, para, 

em consonância com os princípios e normas que regem a licitação, conceder prazo de 48 horas 

para que a licitante RSH CONSTRUTORA EIRELI renove a proposta de preços vencida, 

retificando os erros apontados, sem alterar-lhe o valor, no bojo da  CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 012/2021 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 30 de maio de 2022 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


