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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO   DE   RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2018 – COMPEL. 

OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de empresa de engenharia 

para execução de serviços de construção de loteamento com 56 casas - conforme projeto 

básico, planilhas e demais anexos, no Município de Camaçari, Bahia. 

DATA DE ABERTURA: 21/02/2019 

RECORRENTE: SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.  

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

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

12/03/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 15/03/2019.  

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

inabilitação é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Outrossim, em 21/03/2019 foi publicado no Diário Oficial do Estado e Portal de Compras do 

Município a comunicação de interposição de recurso, ao que não responderam com 

contrarrazões nenhuma das licitantes. 

 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi desclassificada por apresentar cronograma físico financeiro com erro nos itens 

3 e 4. Inconformada com a decisão, interpõe  o  presente recurso, o qual passa-se ao 

julgamento.  
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO  PEDIDO 

“Diante do exposto, requer a Recorrente ao Ilustre Julgador: 1- o conhecimento e provimento 

da presente pretensão, para que seja reformado o ato da Comissão de Licitação que 

desclassificou sua proposta, reformando este ato viciado. 2 – que declare a proposta da 

recorrente CLASSIFICADA no certame, pois a mesma se encontra em total conformidade 

com os ditames do edital” 

DO  JULGAMENTO  

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

para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que a Comissão não foi objetiva em seu julgamento quanto 

ao erro contido na planilha do cronograma físico financeiro apresentado pela Recorrente 

deixando a seu cargo encontrar tal erro. Aduz que verificou sua própria proposta para 

entender onde estava o erro no cronograma e observou que quando da disponibilização da 

planilha de preços apresentada pela ADMINISTRAÇÃO a mesma incluiu o item DRENAGEM 

com subitem de INSTALAÇÕES onde os serviços de drenagem não se enquadram. Alega que 

quando da elaboração do cronograma físico financeiro disponibilizado pela 

ADMINISTRAÇÃO no portal de Compras do Município junto ao instrumento convocatório, 

aparece o item 04 DRENAGEM com valor de R$ 248.928,40, valor este que é referente aos 

serviços de instalações elétricas e não de drenagem. Afirma que a Comissão cometeu erro 

quando divulgou no Portal de Compras do Município planilha reformulada com cronograma 

físico financeiro com item errado induzindo todos a erro. Afirma que o valor descrito na 

planilha do cronograma físico financeiro disponibilizado pela ADMINISTRAÇÃO no portal de 

Compras é totalmente diferente do valor do item DRENAGEM constante na planilha de preços 

onde resta comprovado que o valor do referido item é R$ 43.945,47 e não R$ 248.928,40 como 

descrito no cronograma divulgado pela ADMINISTRAÇÃO. Afirma ainda que o equívoco pode 

ser constatado junto ao edital anterior onde o cronograma físico financeiro elaborado pela 

ADMINISTRAÇÃO está correto. A recorrente alega que observando tal equívoco elaborou sua 

planilha de cronograma físico financeiro em conformidade com a proposta de preços, 

somando os itens de instalações (elétrica e hidráulica) e colocando o valor correto do item 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

drenagem na planilha do cronograma físico financeiro. Aduz que a Comissão deve conceder 

prazo para correção do item assim como fez na CP 07/2018, na CP 04/2018, na CP 08/2018) e 

CP 10/2018. Argumenta ainda que a Comissão poderia aplicar o previsto nos itens 10.7 e 

11.2.2 do Edital. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: O cronograma físico financeiro deve necessariamente 

refletir o que foi apresentado na planilha orçamentária do licitante. O erro da Recorrente está 

evidenciado em sua planilha de cronograma físico financeiro, mas que, por óbvio, só pode ser 

aferida com análise da planilha orçamentária. 

A Administração divulgou planilha com estrutura modelo para que as licitantes pudessem 

tomar como exemplo. O fato de o cronograma da Administração constar com um ou outro valor 

não representa qualquer vinculação para os licitantes, tanto que a Recorrente não o copiou 

tendo, aliás, sido a única a errar tal formulação. 

Desta forma, todas as alegações do Recorrente quanto às planilhas exemplificativas do edital 

não se referem à causa de sua desclassificação. 

A desclassificação da Recorrente se dá por ter ela indicado em seu cronograma físico financeiro 

o valor de R$ 447.712,52 para o item “instalações”, ao passo que sua planilha orçamentária 

indica o valor de R$ 270.243,98 para tal item, majorando indevidamente o item, gerando 

contradição que eiva a proposta de vício insanável, pois que se refere ao valor que oferta para o 

serviço. 

Quanto às comparações feitas com concorrências anteriores, trata-se de erros coletivos, onde 

todos os participantes em determinada fase cometeram erros, culminando na desclassificação 

ou inabilitação de todos os participantes, incorrendo assim na hipótese do art. 48, §3º da Lei 

8.666/93, ao que se determinou apresentação de novas propostas para todos os interessados. O 

caso em análise é diferente, pois apenas a Recorrente cometeu o erro que menciona e sobretudo 

porque diversas outras licitantes estão classificadas, representando quebra da isonomia admitir 

correção de erro por parte da Recorrente. 

Pelo exposto, nega-se provimento ao argumento recursal suscitado pelo Recorrente.  



 

 
 

 

 4 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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 SANTA CRUZ 

ENGENHARIA LTDA., para no mérito: 

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

normas que regem a licitação, manter o ato de desclassificação da Recorrente no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2018 – COMPEL. 

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, 05 de abril de 2019.  

 

COMISSÃO CENTRAL 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 

José Múcio Jarjor 
Montenegro  

 

Apoio 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Camaçari/BA, 05 de abril 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 do CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2018 – COMPEL., 

interposto pela licitante SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA., contra a decisão da 

Comissão de Licitação.  

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

de NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter o ato de desclassificação da Recorrente no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2018 – COMPEL. 

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

 

Comissão Permanente de Licitação - Compel 

Manoel  Alves  Carneiro  

Presidente em exercicio 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Nesta 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2018 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO 

INTERPOSTO PELA LICITANTE SANTA CRUZ ENGENHARIA 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 

SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

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

normas que regem a licitação, manter o ato de desclassificação da Recorrente no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2018 – COMPEL. 

 

Camaçari/BA, 05 de abril de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


