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JULGAMENTO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e 

revitalização de obras em praças e equipamentos públicos no Município de Camaçari. 

DATA DE ABERTURA: 03/07/2019 

RECORRENTE: RECONART CONSTRUTORA LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

As decisões que culminaram na desclassificação da empresa Recorrente nos 03 (três) lotes da 

licitação, foram publicadas no Portal de Compras em 14/08/2019. A recorrente apresentou seu 

recurso em 21/08/2019.  

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

desclassificação é de 5 (cinco) dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Outrossim, na data de 29/08/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa 

MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. Também tempestivas, tendo em vista que a 

comunicação do recurso aos demais licitantes se deu em 22/08/2019, em consequência do que se 

deflagrou prazo de 5 (cinco) dias para impugnação do recurso, na forma do art. 109, §3º da Lei 

8.666/93. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente teve sua proposta desclassificada, por descumprir a exigência contida no item 

7.3, alínea “d” do edital, pois “apresentou preços distintos para serviços iguais (10.4 / 14.5.1 

e 13.8 / 15.10)”. 

DO PEDIDO RECURSAL 

A Recorrente aduziu que a divergência observada decorreu de mero erro material no 

preenchimento dos itens e que sua desclassificação decorreu de excesso de formalismo. 
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Seguiu asseverando que caberia à Comissão a realização de diligência para corrigir a 

divergência de sua proposta. 

Por fim, requereu seja reformada a decisão que a desclassificou, por ser a sua proposta a mais 

vantajosa para a Administração, bem como, alternativamente, que seja deferida a diligência 

para readequação dos valores unitários e, após o pretendido ajuste, seja declarada vencedora 

do certame. 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

Em sede de Contrarrazões, a empresa MJF aduziu que a manutenção da Recorrente no certame 

acarretaria descumprimento de exigência editalicia, implicando violação do princípio da 

isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do princípio do julgamento objetivo. 

Seguiu argumentando que a Recorrente “deu causa a sua desclassificação, pois, é fácil 

perceber que a mesma não cumpriu a determinação exigida no Edital, visto que apresentou 

sua proposta de forma diferente daquela prevista no instrumento convocatório...” 

Dessa forma, arrematou que deve ser negado o provimento ao Recurso interposto pela 

Reconart, vez que a referida empresa descumpriu exigência fundamental estabelecida no 

edital. 

DO JULGAMENTO  

Dessa forma, diante dos argumentos acima, restou evidenciado que a empresa Reconart não 

cumpriu com as exigências contidas no edital. 

 

A referida empresa apresentou preços diferentes para itens idênticos contidos na planilha de 

preços, descumprindo exigência expressa do edital, qual seja, o item 7.3, alínea “d”, que 

estabelece a necessidade de que “os serviços com descrições iguais, deverão apresentar preços 

iguais.”. 
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É cediço que o descumprimento das 

condições do edital devem implicar a desclassificação da licitante, pois, do contrário, poderia 

acarretar o entendimento de que se estaria agindo em afronta aos princípios norteadores da 

licitação, expressos no art. 3º da Lei 8.666/93, verbis: 

 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para 

a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são 

correlatos. 

 

Para ratificar o entendimento, trazemos à baila o festejado doutrinador Hely Lopes Meirelles, 

que conceitua o princípio da vinculação ao instrumento convocatório da seguinte forma: 

“Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é o princípio básico de toda licitação. Nem se 

compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e modo de participação dos 

licitantes e no decorrer do procedimento ou da realização do julgamento se afastasse do 

estabelecido, ou admitisse documentação ou propostas em desacordo com o solicitado. O 

edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como 

a Administração que o expediu (art. 41)” 

 

Não diferente entende o também renomado doutrinador Marçal Justen Filho: 

 

“No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade vinculada. Isso 

significa ausência de liberdade (como regra) para a autoridade 

administrativa. A lei define as condições de atuação dos agentes 

administrativos, estabelecendo a ordenação (sequência) dos atos a serem 

praticados e impondo condições excludentes de escolhas pessoais ou 

subjetivas”. (In Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. Ed. Dialética, São Paulo. 5ª edição/1998 – p. 62). 

_____ 
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“Depois de editado o ato convocatório, 

inicia-se a chamada fase externa da licitação. Os particulares apresentam 

as suas propostas e documentos, que serão avaliados de acordo com os 

critérios previstos na Lei e no ato convocatório. Nessa segunda fase, a 

Administração verificará quem, concretamente, preenche mais 

satisfatoriamente as condições para ser contratado. Também nessa etapa 

se exige o tratamento isonômico. Trata-se, então, da isonomia na 

execução da licitação. Todos os interessados e participantes merecem 

tratamento equivalente.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. 15ª ed. São Paulo: Dialética, 2012. 

p. 61.) 

 

 

Prudente trazermos a guarida legal dos entendimentos acima transcritos, senão vejamos o art. 

41 da Lei Geral de Licitações: 

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 

 

Ademais, não há garantias para a Comissão de que a divergência contida na proposta da 

Recorrente decorreu de mero equívoco (erro material), como suscitado na peça recursal. 

 

É prudente mencionar que há casos em que licitantes, mesmo tendo estabelecido o valor de 

forma deliberada, se utilizam da alegação de erro material para que, em situações de 

competição, possam efetuar ajuste de proposta, com modificação do valor global, implicando 

em situação de desvantagem para outras licitantes. 

 

Acatar com tal pedido colocaria essa Comissão em situação de afastamento aos princípios 

norteadores da licitação, quais sejam, da isonomia, igualdade e legalidade, na medida em que 

seria concedido um tratamento diferenciado à Recorrente, notadamente em virtude da 

modificação do valor global de sua proposta original. 
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DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente 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 RECONART 

CONSTRUTORA LTDA., para no mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para, em consonância com os princípios e normas 

que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 

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, 05 de setembro de 2019 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

 

Manoel  Alves Carneiro 
Presidente em 

 Exercício 

 
Erasmo Antônio 

Rodrigues 
Santos 
Apoio 

Ricardo Santos 
Santana  

Apoio  

Antônio Sérgio 
Moura de Sousa 

Apoio 

 
Vagner Júlio da 

Cunha 
Apoio 

José Múcio 
Jarjor 

Montenegro  
Apoio 
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Camaçari (BA), 05 de setembro de 2019. 

Senhor Secretário, 

 

 

 

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 da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019, interposto pela 

licitante RECONART CONSTRUTORA LTDA., contra a decisão da Comissão.  

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

PROVIMENTO ao recurso, para, em consonância com os princípios e normas que regem a 

licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nº 003/2019 

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

Comissão Permanente de Licitação - Compel 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente  

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE RECONART CONSTRUTORA LTDA. 

 

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

conformidade com o disposto no art. 109, § 4
o
, da Lei n

o
 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante 

RECONART CONSTRUTORA LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para, em consonância com os princípios e normas que 

regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 003/2019. 

Camaçari (BA), 05 de setembro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


