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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017 – COMPEL 

OBJETO:contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e 

complementares de infraestrutura, contemplando: Geometria; Plani-altimétrica; 

terraplanagem; Sinalização; Pavimentação; Drenagem; Paisagismo; Contenção das Obras de 

reconstrução e pavimentação do sistema viário nos distritos de Monte Gordo, Abrantes e Sede 

do Município de Camaçari/Ba. 

DATA DE ABERTURA: 25/04/2018 

RECORRENTE: OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E 

ENGENHARIA LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que manteve a inabilitação da empresa VIATEC ENGENHARIA LTDA. após 

apreciação de Recurso Administrativo, foi publicada no Portal de Compras em 17/05/2018, 

momento em que foi concedido tratamento diferenciado à licitante TERRA PROJETOS 

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA na forma determinada pelo art. 45, II da Lei 

Complementar 123/06, com marcação de sessão para 18/05/2018 às 09:00.  

Recebida a nova proposta da TERRA PROJETO na sessão de 18/05/2018, a Recorrente 

OESTE manifestou-se contrariamente argumentando que na forma do parágrafo segundo do 

art. 45 da LC 123/06 não é possível conceder tratamento diferenciado à TERRA PROJETOS.  

A COMPEL publicou em 23/05/2018 “ATA de Julgamento “interna” sobre a Composição 

de Preços Unitários – fase de PROPOSTA DE PREÇO Sda 2ª. empresa melhor  

classificada – por estar Amparada pela Lei nr. 123 (das micros e pequenas 
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empresas)” em que decidiu pela classificação da TERRA PROJETOS. Contra esta decisão é 

que versa o presente recurso protocolizado pela Recorrente em 30/05/2018. 

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

classificação das propostas é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Outrossim, na data de 07/06/2018 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa 

TERRA PROJETOS TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Também tempestivas 

tendo em vista a publicação da interposição de Recurso realizada em 30/05/2018, considerado o 

feriado em 31/05/2018. 

RESUMO DOS FATOS 

Em 14/03/2018 foi publicada a análise das composições de preços das licitantes classificadas, 

culminando na classificação final das seguintes empresas em ordem crescente de valor: 

1. VIATEC ENGENHARIA LTDA – ME. Preço: R$ 2.252.730,00; 

2. OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA. 

Preço: R$ 2.559.238,85; 

3. GEOMÉTRICA – ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. Preço: R$ 2.583.991,15; 

4. TERRA PROJETOS – Topografia e Construção Civil Ltda. – ME. Preço: R$ 

2.598.770,25. 

A licitante TERRA PROJETOS, extemporaneamente, manifestou seu interesse de exercer o 

direito previsto no art. 45, I da Lei Complementar 123/06. Por ser irrelevante naquele momento 

esta manifestação, o certame seguiu normalmente com o início da fase seguinte de análise dos 

documentos de habilitação.  

Finda a análise dos documentos de habilitação da licitante que havia apresentado o menor 

preço, concluiu-se que não cumpriu as exigências necessárias, sendo declarada inabilitada. 

Momento em que a TERRA PROJETOS, novamente, mas agora de forma tempestiva e 

oportuna, mesmo sem haver necessidade, haja vista a obrigatoriedade desta COMPEL de  

conceder tratamento privilegiado, manifestou seu interesse de exercer o direito previsto no art. 

45, II da Lei Complementar 123/06. 
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Inconformada, a licitante OESTE interpõe o presente recurso com o intuito de rever a decisão 

da COMPEL que reconheceu o direito de preferência da TERRA PROJETOS e, assim, ser 

considerada a próxima classificada e, por conseguinte, ter seus documentos de habilitação 

analisados. 

DAS RAZÕES DO RECURSO 

A Recorrente alega sucintamente: (1R) que a TERRA PROJETOS não poderia ser beneficiada 

com Tratamento Diferenciado, por ter sido classificada em 4º lugar e a 1ª licitante classificada 

se tratava de uma microempresa; (2R) que além disso a proposta da TERRA era 15,36% 

superior à proposta da 1ª colocada e que, por isso, não se poderia beneficiar da regra do art. 

45, §2º em virtude do critério estipulado no art. 44, §1º da LC 123/06, onde fica determinado 

que se dá o empate apenas quando a proposta da ME ou EPP for até 10% superior à proposta 

mais bem classificada; (3R) que pelo curto prazo entre a publicação e a abertura da sessão, 

dentre as 15 licitantes participantes do certame, apenas a TERRA PROJETOS conseguiu 

visualizar o aviso e comparecer ao certame.   

DO PEDIDO 

A Recorrente requer que a TERRA PROJETOS seja desclassificada por não ser titular do 

direito de preferência instituído no art. 45, I da LC 123/06, em virtude do comando do art. 45, 

§2º da LC 123/06. 

DAS CONTRARRAZÕES 

Em suas contrarrazões a Recorrida TERRA PROJETOS alega em sua defesa: (1CR) que as 

fases da concorrência, no Município de Camaçari são invertidas, em virtude da Lei Municipal 

803/2007. Por esta razão não reconhecer o empate ficto no caso em tela é prejudicial para a 

comunidade; (2CR) que impedir o exercício do direito de preferência das ME´s e EPP´s mais 

bem classificadas propiciaria burla ao comando do legislador complementar; (3CR) que a 

interpretação correta do art. 45 da LC 123/2006 é que no exato momento em que se verifique 

um empate ficto, seja a que tempo for, surge para a ME ou EPP mais bem classificada do 

certame, o seu direito de preferência; (4CR) que a Recorrente foi desidiosa em não monitorar 

as publicações no portal do Município e que a sessão é pública e tratava-se de abertura de 
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envelope de habilitação da VIATEC, sendo irrelevante o comparecimento de qualquer 

licitante, que teria seus prazos recursais para impugnar eventual habilitação mantidos, a 

contarem da publicação da decisão de habilitação, ou vice-versa. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações recursais e contra recursais apresentadas pela Recorrente 

e Recorrida: 

No entanto não se pode olvidar que era de conhecimento da COMPEL, mesmo mediante 

manifestações inoportunas, que a TERRA PROJETOS estava disposta a cobrir o preço mais 

barato que viesse a ser obtido neste certame. 

RAZÃO RECURSAL (1R) que a TERRA PROJETOS não poderia ser beneficiada com 

Tratamento Diferenciado, por ter sido classificada em 4º lugar e a 1ª licitante classificada se 

tratava de uma microempresa. CONTRARRAZÃO: (1CR) que as fases da concorrência, no 

Município de Camaçari são invertidas, em virtude da Lei Municipal 803/2007. Por esta razão 

não reconhecer o empate ficto no caso em tela é prejudicial para a comunidade. 

CONTRARRAZÃO: (2CR) que impedir o exercício do direito de preferência das ME´s e 

EPP´s mais bem classificadas propiciaria burla ao comando do legislador complementar. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: correta a alegação da Recorrente de que a Recorrida TERRA 

PROJETOS não poderia, no momento inicial em que foram classificadas as propostas, gozar do 

benefício da preferência instituído pelo art. 45, I da Lei Complementar 123/06. No entanto, é de 

analisar a circunstância em que se dá o procedimento da concorrência no Município de 

Camaçari, em cotejo com a norma do art. 45 da LC 123/06, pincelando a norma de regência da 

Lei Municipal 803/2007, 

Assim determina o art. 45 da LC 123/06: 

“Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, 

ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 

do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/lcp123.htm#art44
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II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1
o
 e 2

o
 do art. 

44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

§§ 1
o
 e 2

o
 do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

§ 1
o
  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste 

artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. 

§ 2
o
  O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

§ 3
o
  No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 

bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 

preclusão.” 

Bem, o dispositivo legal menciona que a proposta da ME mais bem classificada deve ser 

apresentada em preço inferior à proposta daquela empresa considerada vencedora. Fato é que 

ainda não há neste certame uma empresa considerada vencedora. Há apenas propostas melhores 

ou piores classificadas.  

De outro lado, fica determinado que só se aplicará o disposto no artigo quando a melhor oferta 

inicial NÃO tiver sido apresentada por ME ou EPP. 

Para solucionar este aparente conflito entre normas constantes de um mesmo dispositivo legal, 

devemos nos socorrer daquilo que LOURIVAL VILANOVA chamou de planos S3 e S4 de 

interpretação das normas jurídicas. Em síntese apertada, a interpretação das normas passa por 4 

planos: S1 – é a análise do enunciado. Isto é, avaliação de se há ou não uma organização 

sintática que dê sentido ao conjunto de palavras estruturado no dispositivo; S2 – uma vez 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/lcp123.htm#art44
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verificada a organização sintática adequada, passamos a extrair um significado proposicional. 

Isto é, analisa-se o significado das palavras na estrutura sintática e delas extrai-se uma 

significação; S3 – a esta significação damos o status de norma jurídica, sendo este o único 

plano estático da interpretação normativa. Neste plano é que nos encontramos na análise do 

famigerado art. 45 da LC 123/06.  

Ocorre que o plano S3 por si só não é suficiente para se alcançar a finalidade completa da 

norma jurídica, que é regular relações intersubjetivas cominando conseqüências para a 

ocorrência de determinadas hipóteses. É preciso correlacionar as normas obtidas quando se 

chega ao plano S3 com outras normas do ordenamento jurídico, bem como com as normas do 

próprio veículo introdutor de normas analisado (no nosso caso uma lei complementar – LC 

123/06). Assim, relacionando as normas do inciso I e do §2º da LC 123/06 com os demais 

dispositivos da lei e com outras normas do sistema, chegamos ao que se convencionou 

denominar na comunidade jurídica de “interpretação sistemática”.  

Ingressando nesta análise mais holística, podemos observar que a LC 123/06 tem uma breve 

descrição da sua finalidade em seu art. 1º:  

“Art. 1º. Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao 

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e 

empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios (...)”.  

Este é o ponto ao qual devemos retornar todas as vezes que nos encontrarmos em dúvida sobre 

qual a mens legis de determinado dispositivo da LC 123/06.  

Em seguida, devemos trazer o que a Lei quis definir como empate ficto, no seu art. 44, §1º: 

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

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

§ 1
o
  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.” 
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Para modalidades de licitação, que não seja o pregão, proposta de ME ou EPP até 10% da 

proposta mais bem classificada é considerada empatada. Veja-se que o dispositivo fala em 

“mais bem classificada”. Isto é, não obstante o §2º do art. 45 condicione o direito de ofertar 

melhor proposta numa situação de empate ficto ao fato de a oferta inicial ter sido apresentada 

por empresa não enquadrada como ME ou EPP, interpretar no caso em tela de maneira literal, 

estanque e estática no tempo, não atenderia à finalidade da Lei. Vejamos. 

Diferentemente do que a Recorrida alegou quanto ao procedimento da Lei Municipal 803/2007, 

a regra do §2º do art. 45 vale para qualquer que seja o procedimento, até mesmo porque 

aplicável ao pregão, que tem sua procedimentalização semelhante à instituída pelo art. 27 da 

citada Lei Municipal. O que se dá em verdade é o seguinte: enquanto estivermos diante de uma 

situação de fato em que a melhor oferta classificada seja de uma empresa ME ou EPP, não 

subsistirá qualquer direito de preferência de outras ME´s e EPP´s que estejam também 

classificadas, independentemente de se verificar empate ficto ou não. No caso em tela, a 

Recorrida não era titular do direito de tratamento diferenciado enquanto a licitante VIATEC 

ME estava classificada em primeiro lugar. Isto é evidente e inquestionável. Esta interpretação 

prestigia a LC 123/06 e atende à sua finalidade precípua descrita no seu art. 1º de tratar de 

forma diferenciada e favorecida ME e EPP. 

Com a inabilitação da primeira classificada VIATEC, deixa de existir a situação suspensiva do 

direito de preferência das ME´s e EPP´s mais bem classificadas no certame. Isto é, o direito das 

ME´s e EPP´s classificadas em outras posições que não a primeira não existia, pois já se dava 

uma situação de benefício a microempresa. Mas, inabilitada a ME primeira colocada, impedir 

que as demais classificadas, com empate ficto em relação à atual mais bem classificada 

(Recorrente OESTE), ofertem proposta é o mesmo que ignorar os comandos de preferência que 

o legislador investido do poder de complementar as normas constitucionais fixou.  

Em suma, após a inabilitação da VIATEC ME, a situação de fato é a seguinte: empresa não 

enquadrada como ME ou EPP está classificada em primeiro lugar (OESTE) e a ME ou EPP 

mais bem classificada no certame (TERRA PROJETOS) encontra-se em empate ficto com a 

mesma, posto que a proposta desta é 1,53% maior do que aquela. Assim, a situação de fato 

neste exato momento do certame subsume-se com perfeição à norma extraída do art. 44, §1º da 
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LC 123/06, sendo direito potestativo seu poder ofertar nova proposta, ou seja, é faculdade sua 

exercer ou não um direito cujos requisitos para o reconhecimento foram implementados. 

Assim, instada por esta COMPEL a se manifestar se desejava ou não exercer seu direito, a 

TERRA PROJETOS, agora sim oportunamente, o fez em 18/05/2018 apresentando sua nova 

proposta no valor de R$ 2.526.749,10.  

Pelo exposto, improcedente o argumento da Recorrente. 

RAZÃO RECURSAL (2R) que além disso a proposta da TERRA era 15,36% superior à 

proposta da 1ª colocada e que, por isso, não se poderia beneficiar da regra do art. 45, §2º em 

virtude do critério estipulado no art. 44, §1º da LC 123/06, onde fica determinado que se dá o 

empate apenas quando a proposta da ME ou EPP for até 10% superior à proposta mais bem 

classificada. CONTRARRAZÃO :(3CR) que a interpretação correta do art. 45 da LC 

123/2006 é que no exato momento em que se verifique um empate ficto, seja a que tempo for, 

surge para a ME ou EPP mais bem classificada do certame, o seu direito de preferência. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Argumento improcedente pelos mesmos fundamentos 

expostos acima quando do julgamento da 1º razão recursal.  

RAZÃO RECURSAL (3R) que pelo curto prazo entre a publicação e a abertura da sessão, 

dentre as 15 licitantes participantes do certame, apenas a TERRA PROJETOS conseguiu 

visualizar o aviso e comparecer ao certame. CONTRARRAZÃO: (4CR) que a Recorrente foi 

desidiosa em não monitorar as publicações no portal do Município e que a sessão é pública e 

tratava-se de abertura de envelope de habilitação da VIATEC, sendo irrelevante o 

comparecimento de qualquer licitante, que teria seus prazos recursais para impugnar eventual 

habilitação mantidos, a contarem da publicação da decisão de habilitação, ou vice-versa. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: A CP 006-2017 – Reedição se arrasta no tempo, como pode 

se verificar da sua numeração (ano de 2017). É máximo interesse público que se dê a maior 

celeridade possível aos atos. Desta forma, não havendo qualquer dispositivo legal que 

determine um lapso temporal mínimo ou máximo para realização dos atos, esta COMPEL os 

realiza com a máxima celeridade que seja possível para cada caso concreto. O não prejuízo aos 

licitantes está evidenciado pela presença da própria Recorrente OESTE e da TERRA 

PROJETOS nas sessões agendadas com interstício mínimo. Pelo exposto, improcedente 
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qualquer requerimento fundado na extensão do lapso temporal entre os atos administrativos 

praticados, por falta de fundamentos legais. 

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 o recurso interposto pela OESTE 

ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA., 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 pela 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, 08 de junho de 2018.  

 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente em exercício da COMPEL 
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Camaçari/BA, 08 de junho de 2018. 

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 006/2017 – COMPEL, interposto pela 

licitante OESTE ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA., 

contra a decisão da Comissão.  

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

de julgar IMPROCEDENTE o recurso. 

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

 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente em exercício da COMPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 



 

 
 

 

 11 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 006/2017 – COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE OESTE ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E 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 

OESTE ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, de forma a manter a decisão proferida nas Ata 

da sessão da Concorrência Pública 006/2017 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 08 de junho de 2018. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


