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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018 – COMPEL 

OBJETO: contratação de empresa para execução da manutenção corretiva, preventiva, 

ampliação, construção e recuperação de rede de drenagem e esgoto, no Município de 

Camaçari – Bahia.  

DATA DE ABERTURA: 20/08/2018 

RECORRENTE: CONSTRUTORA BSM LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO  E  CONTRARRAZÕES 

A decisão de desclassificação da empresa Recorrente foi publicada no Portal de Compras em 

04/09/2018. A recorrente apresentou seu recurso em 11/09/2018.  

Na forma do art. 109, I da Lei 8.666/93 o prazo para apresentação de recurso contra julgamento 

das propostas é de 05 (cinco) dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Outrossim,  na data de 18/09/2018 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pelo 

CONSÓRCIO CAMAÇARI MANUTENÇÃO. Também tempestivas tendo em vista a 

publicação da interposição de Recurso realizada em 11/09/2018. 

DO  PEDIDO 

“Diante do exposto, pede e espera, a Recorrente, seja o presente recurso recebido, conhecido 

e, ao final, provido, a fim de que seja reformada a decisão que a desclassificou do certame, de 

sorte a autorizar o seu regular prosseguimento no torneio.” 

RESUMO DOS FATOS 

O Recorrente insurge-se contra decisão da Comissão de Licitação que o desclassificou por 

apresentar unidades de medidas equivocadas para os itens 4.42 e 6.14 do Edital. A decisão 
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levou em consideração resposta a questionamento de nº 05 devidamente publicizada, onde 

ficou clara quais unidades deveriam ser adotadas na formulação da proposta. A Comissão, 

entendendo que não pode ignorar as regras fixadas para a liturgia do certame, decidiu por 

desclassificar a Recorrente em razão da inobservância dos paradigmas firmados pela 

Administração e de conhecimento de todos os participantes. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais e contra recursais, de forma numerada 

para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: que apresentou a planilha orçamentária em total conformidade com o 

modelo constante no anexo do Edital, entretanto tal modelo de planilha orçamentária continha 

erro, reconhecido e admitido por esta Nobre Comissão no momento em que o Edital fora 

impugnado. Afirma que observando as diretrizes apontadas pela Comissão na resposta ao 

questionamento nº 5, o que em nada comprometeu os preços apresentados, inexistindo, 

portanto, qualquer irregularidade em sua proposta. Por fim, alega que a planilha 

orçamentária que apresentou não gerou nenhuma inconformidade nos preços apresentados e 

muito menos alterou de qualquer forma o valor orçado e que as alterações de unidades de 

medidas feitas na planilha orçamentária, obedecendo exatamente a orientação desta 

COMPEL, em nada comprometeu os preços lá apresentados, podendo ser, até mesmo, tal 

alteração considerada como um erro de digitação, caso esta Comissão não entenda que a 

Recorrente agiu em total conformidade com os esclarecimentos prestados por este órgão.  

CONTRARRAZÃO RECURSAL: a Recorrida alegou em sede de defesa que o item 4.42 foi 

apresentado com unidade de medida “un” e não “m” e que o item 6.14 foi apresentado com 

unidade de medida “m” e não “m²”. Afirma também que os esclarecimentos prestados pelo 

Órgão Licitante possuem caráter vinculante ao Edital, de forma que é vedado a qualquer 

concorrente apresentar proposta em desconformidade com essas condições conforme 

entendimento manifestado pelo STJ no REsp 198.665/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, 

DJ de 3.5.1999. Alega ainda matéria que só poderia ser atacada em sede recursal, cujo prazo 

já havia expirado quando do protocolo das contrarrazões. 
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DECISÃO FUNDAMENTADA: A decisão recorrida fundamentou-se no fato de que a 

Recorrente, ao orçar os itens 4.42 e 6.14, informou as suas unidades de medida com erro, pois 

em desconformidade com a resposta dada ao questionamento 05 disponibilizado no portal de 

compras.  

No entanto, parece equivocada a decisão.  

A Recorrente demonstra que, embora tendo errado em sua proposta de preço, em sua 

composição de custos unitários apresentou de forma correta as unidades de medida para os 

itens 4.42 e 6.14, em consonância com a resposta ao questionamento 05. Fica demonstrado que, 

de fato, a planilha orçamentária anexa ao edital não foi adaptada à resposta ao questionamento 

nº 05, razão pela qual não se deve punir os licitantes que, em seu Recurso administrativo, 

declararam que sua oferta de preço considera a unidade exigida conforme o citado 

questionamento. 

Nada obstante, em face da vinculação ao instrumento convocatório e considerando o Acórdão 

proferido no REsp 198.665/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, inclusive trazido pela 

recorrida, resta claro que a resposta de consulta a respeito de cláusula de edital é vinculante. 

Portanto, na hipótese de vir a ser contratada, a Recorrente declara em seu Recurso que as 

unidades da sua planilha orçamentária foram equivocadamente apresentadas e que para o item 

4.42 a unidade de medida que entregará para os quantitativos exigidos será “M” e para o item 

6.14 a unidade será “M²”, não podendo alegar, quando da eventual execução do contrato, 

unidade diversa da que afirma neste expediente.  

Com relação às demais alegações da Recorrida quanto à proposta de preço da Recorrente que 

não foram objeto da decisão recorrida, deixa-se de conhece-las, por intempestivas, haja vista 

que o protocolo das contrarrazões se deu após expirado o prazo recursal. 

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 vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina 

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

CONSTRUTORA  B S M  LTDA., para no mérito: 
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1 – DAR PROVIMENTO, para, em consonância com os princípios e normas que regem a 

licitação, reformar a decisão de desclassificação da Recorrente para retirar dela os fundamentos 

sobre o quais se lastreou, passando a reconhecer a proposta da Recorrente como sendo unidade 

de medida do item 4.42 – “M”  e do item 6.14 – “M²”. 

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/BA, 02 de outubro de 2018.  
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