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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 – COMPEL 

OBJETO: Contratação de empresa para a confecção de redutor de velocidade, manutenção, 

conservação, recuperação de pavimentação em C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a 

quente), e capeamento sobre pavimentação em paralelepípedos com C.B.U.Q. na Sede e na 

Orla do Município de Camaçari – Bahia.  

DATA DE ABERTURA: 09 de abril de 2018 

PETICIONANTE: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

Em 22/05/2018 foi publicada decisão que julgou parcialmente procedente recurso interposto 

pela licitante CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  

A Peticionante PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. apresentou pedido de 

reconsideração em 29/05/2018, às 13:52.  

Na forma do art. 109 da Lei 8.666/93 o único recurso cabível para o caso em tela é a 

REPRESENTAÇÃO. Estando equivocada a Recorrente ao aduzir PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO, posto ser este cabível apenas na hipótese do art. 87, §3º da Lei 

8.666/93.  

No entanto, ante a garantia constitucional instituída no art. 5º, XXXIV, “a” da Constituição 

Federal, o presente petitório será recebido como exercício do Direito Constitucional de Petição 

e não como pedido de reconsideração. 

Outrossim, na data de 06/06/2018, foram protocolizadas CONTRARRAZÕES pela empresa 

CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, cuja análise de tempestividade é 

inaplicável na espécie, posto que também é recebida como mero direito de petição, ante o 

próprio teor da petição que visa a impugnar. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RESUMO DOS FATOS 

Em 18/04/2018 foi publicada Ata de Análise, Julgamento e Resultado das Propostas de Preços 

com a seguinte classificação das empresas para o Lote I: 1º Pejota Construções e 

Terraplanagem Ltda., 2º Liga Engenharia Ltda., 3º Campbel – Construções e Terraplanagem 

Ltda., 4º Construtora Ancar Ltda., 5º Setel Construtora Ltda. Tal decisão transcorreu sem 

qualquer impugnação. 

Em 04/05/2018 foi publicada Ata de Julgamento “interna” sobre as Composições de Preço 

Unitários dos Lotes I na qual restou circunstanciado que após a concessão de prazo de 02 dias 

corridos para que as três primeiras colocadas apresentassem a Composição dos Preços 

Unitários impressa e em meio digital (CD/DVD), todas cumpriram o determinado. Ao final, 

restou marcada nova sessão para abertura da Habilitação da empresa classificada em primeiro 

lugar e franqueado prazo para recurso. 

Ao solicitar as composições de preços unitários para análise, a licitante CAMPBEL 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA foi informada pela COMPEL que a PJ 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. houvera apresentado apenas mídia digital. 

Inconformada com o fato de que a COMPEL circunstanciou na ata de 04/05/2018 que todas as 

empresas cumpriram o determinado no que se referiu à composição de preços, a licitante 

CAMPBEL CONSTRUÇÕES apresentou Recurso Administrativo.  

Da análise do recurso da licitante CAMPBEL esta COMPEL verificou que de fato a ora 

Peticionante descumpriu a exigência do edital de apresentar sua composição em via impressa e 

abriu prazo para contrarrazões. Em suas contrarrazões a Peticionante não alegou em uma única 

linha que de fato apresentou sua composição de preço, quedando-se inerte quanto ao tema. 

Convencida de que cometeu um equívoco ao classificar a Peticionante, esta COMPEL reviu sua 

decisão e passou a desclassifica-la por descumprimento do item 11.2.4 combinado com 11.3.h 

do Edital. Contra esta decisão, a licitante PJ CONSTRUÇÕES interpõe o presente atécnico 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, o qual passa a se analisar doravante. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DAS RAZÕES DO RECURSO 

A Peticionante em sua defesa alega sucintamente: (1R) que a ata de julgamento das 

composições de preço é datada de 02/05/2018 e a CAMPBEL apresentou recurso, 

intempestivamente, em 11/05/2018. Afirma que a publicação da ata em 04/05/2018 não 

encontra lastro em qualquer meio físico ou digital, inexistindo disponibilização da mesma pela 

prefeitura nesta data; (2R) que a COMPEL em ata de 02/05/2018 afirma que a PJ 

CONSTRUÇÕES atendeu a todas as exigências do julgamento das composições de preço, 

estando, inclusive na pag. 02 do julgamento de 22/05/2018, a afirmação do cumprimento de 

todas as exigências; (3R) Alega que no Lote II as 3 empresas classificadas apresentaram 

falhas nas composições de preço e foram notificadas para corrigi-las, quebrando a isonomia 

do certame desclassifica-la por erro na composição de custo unitário; (4R) Alega que “se é 

que de fato não tivesse ocorrido a entrega das composições de preços unitários impressas”, a 

PJ deveria ter tido prazo para sanar tal vício. Afirma que a CAMPBEL não teria como ter 

acesso à referida composição se não estivesse impressa e que resta evidente que a Peticionante 

a apresentou em meio físico, pois de outra forma não haveria explicação lícita para que a 

CAMPBEL tivesse acesso aos dados da composição; (5R) Apresenta sua composição de custos 

unitários impressa; (6R) Alega que mencionou em ata no dia do certame, bem como nas suas 

contrarrazões, motivos para desclassificação da CAMPBEL. Alega que a proposta daquela 

empresa não atendeu aos pressupostos estabelecidos pelo edital no que se refere a composição 

dos encargos sociais, pois a CAMPBEL adotou tabela SINAPI com vigência a partir de 

04/2013, enquanto o edital utilizou como parâmetro a tabela SINAPI de outubro de 2017; (7R) 

Alega que caso houvesse algum equívoco na entrega da composição, não seria motivo para 

sua desclassificação, posto que não está elencado no item 11.3.; (8R) Alega que na CP 

001/2016 o BDI da Peticionante não foi acatado, pois sua parcela do LUCRO estava fora da 

faixa do BDI do acórdão 2622/2014 – TCU.  

DO PEDIDO 

(...) a PJ Construções solicita sua classificação na concorrência 003/2018 e pede 

desclassificação da empresa CAMPBEL pelos graves fatos apresentados (...) seja por força do 

presente pedido de reconsideração, seja em decorrência da prerrogativa da autotutela .  
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

DAS CONTRARRAZÕES 

Em suas contrarrazões a Recorrida CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA alega em sua defesa que: (1CR) os descontos oferecidos pela PJ CONSTRUÇÕES em 

nada servem se o licitante não cumprir as disposições do edital; (2CR) que os 

questionamentos apresentados desrespeitam a Comissão de Licitação; (3CR) que a PJ 

CONSTRUÇÕES desconhece a realidade fática acerca das usinas de C.B.U.Q. e de 

fornecedores de massa a frio ensacada; (3CR) que obteve acesso à composição dos preços da 

PJ CONSTRUÇÕES através de pen drive, que tais documentos são públicos, e que a PJ mais 

uma vez desrespeita a Comissão alegando extravio de documentos. 

 

DOS ESCLARECIMENTOS 

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

Recorrente e Recorrida: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) que a ata de julgamento das composições de preço é datada de 

02/05/2018 e a CAMPBEL apresentou recurso, intempestivamente, em 11/05/2018. Afirma que 

a publicação da ata em 04/05/2018 não encontra lastro em qualquer meio físico ou digital, 

inexistindo disponibilização da mesma pela prefeitura nesta data. ESCLARECIMENTOS: a 

ata redigida em 02/05/2018 somente foi publicizada em 04/05/2018, razão pela qual o prazo 

para recurso somente poderia fluir desta data, fixando seu termo final em 11/05/2018.  

RAZÃO RECURSAL: (2R) que a COMPEL em ata de 02/05/2018 afirma que a PJ 

CONSTRUÇÕES atendeu a todas as exigências do julgamento das composições de preço, 

estando, inclusive na pag. 02 do julgamento de 22/05/2018, a afirmação do cumprimento de 

todas as exigências. ESCLARECIMENTOS: A decisão que admitiu as composições de preço 

da Peticionante foi impugnada mediante recurso, culminando no reconhecimento das razões 

recursais e conseqüente desclassificação da Peticionante. Conforme relatado na página 02 do 

julgamento do recurso da licitante CAMPBEL CONSTRUÇÕES, “restou circunstanciado 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

que após a concessão de prazo de 02 dias corridos para que as três primeiras colocadas 

apresentassem a Composição dos Preços Unitários  impressa e em meio digital (CD/DVD), 

todas cumpriram o determinado”. O recurso versou exatamente acerca deste fato 

circunstanciado em ata. Foi verificado, com a interposição do Recurso da licitante 

CAMPBEL, que, de fato, não houve apresentação dos impressos da composição de custo. 

Inclusive, a própria Peticionante, ao aduzir  suas  contrarrazões naquele momento 

silenciou quanto ao fato de não ter apresentados os impressos em questão, deixando de 

exercer seu direito ao contraditório quanto a este ponto, o que caracteriza clara assunção 

tácita ao que fora disposto no recurso.  

Nada obstante, quando do protocolo da mídia digital por parte da Peticionante, o servidor 

que a recebeu atestou no próprio documento que não foram entregues os impressos 

exigidos. Portanto, o atesto da ata de 04/05/2018 é justamente o objeto de todos os recursos até 

então manejados neste certame, inclusive a presente petição. Sendo improcedente a alegação da 

Peticionante neste particular, por não guardar pertinência com os acontecimentos relatados no 

recurso e circunstanciados nos autos. 

RAZÃO RECURSAL: (3R) Alega que no Lote II as 3 empresas classificadas apresentaram 

falhas nas composições de preço e foram notificadas para corrigi-las, quebrando a isonomia 

do certame o fato de desclassificá-la, diferentemente das empresas do Lote II citadas, por erro 

na composição de custo unitário. ESCLARECIMENTOS: Primeiramente, é de se esclarecer 

que a Peticionante não foi desclassificada por erro na composição do custo unitário, mas sim 

por não apresentar a composição do custo unitário em via impressa apresentando apenas mídia 

digital não protegida contra gravação. Ou seja, não se trata de diligência para corrigir 

meros cálculos, mas sim, A NÃO APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO EXIGIDO 

EM EDITAL. Em seguida, com relação ao Lote II, os erros cuja correção foi admitida pela 

Comissão são aqueles permitidos pelo item 11.2.2, quais sejam: “erros de somas e /ou 

produtos, e/ou divergência entre valor por extenso e numérico, existentes nas planilhas 

apresentadas”.  

Observa-se da “ATA de Julgamento ‘interna’ sobre as Composições de Preços Unitários – 

conforme exigências editalícias – quanto às PROPOSTAS DE PREÇOS”, relativa ao Lote 02, 

datada de 02/05/2018 alguns erros de somatório. Exemplificativamente vejamos parte da 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

análise da composição dos preços unitários da empresa RSH CONSTRUTORA: “a 

composição do serviço ‘Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares’ 

apresentou total igual a R$ 59,20 quando deveria totalizar R$ 91.07”. Desta forma, resta claro 

que não houve descumprimento de obrigação instituída no item 11.2, mas ao contrário, houve 

ocorrência precisa da hipótese do item 11.2.2, em que erro de soma e/ou produtos devem 

necessariamente ter sua correção oportunizada.  

Desta forma, improcedente a alegação de quebra da isonomia entre o julgamento das 

composições de custo do Lote II e do Lote I, pois as situações fáticas ocorridas na análise de 

cada Lote são totalmente distintas, conforme demonstrado acima. 

RAZÃO RECURSAL: (4R) que “se é que de fato não tivesse ocorrido a entrega das 

composições de preços unitários impressas”, a PJ deveria ter tido prazo para sanar tal vício. 

Afirma que a CAMPBEL não poderia ter tido acesso à referida composição se não estivesse 

impressa e que resta evidente que a Peticionante a apresentou em meio físico, pois de outra 

forma não haveria explicação lícita para que a CAMPBEL tivesse acesso aos dados da 

composição. ESCLARECIMENTOS: a Peticionante assume, nesta alegação, posicionamento 

de possíveis graves conseqüências. A Peticionante, ao exercer o direito de recurso, de defesa ou 

de mera petição, de que é titular, não deve exceder os limites impostos pela boa-fé sob pena de 

cometer ato ilícito. Assim é o que determina o art. 187 do Código Civil: 

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, 

ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 

fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 

 

Vale remarcar, como já dito no julgamento da razão recursal de nº 02 acima, que a própria 

Peticionante, ao aduzir suas contrarrazões silenciou quanto à alegação de não ter apresentado 

sua composição impressa, assumindo tacitamente o ocorrido. FATO! Ademais, o servidor da 

COMPEL que recebeu a mídia digital da Peticionante, circunstanciou no respectivo documento 

que não lhe fora entregue via impressa. Assim é que, a priori, configura má-fé da 

Peticionante a alegação inverídica de que apresentou via impressa, o que pode ensejar, 

inclusive, instauração de procedimento para apuração de falta administrativa que poderá 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

culminar na aplicação de pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com 

a Administração Pública, na forma do art. 87, IV c/c art. 88, III da Lei 8.666/93, por 

prática de ato ilícito.  

Com relação ao acesso da licitante CAMPBEL à composição de preço, é mais uma alegação 

maliciosa da Peticionante. A licitante CAMPBEL não poderia ser privada de ter acesso à 

composição da Peticionante. Assim, obstada da possibilidade de fazer cópia física das 

composições da PJ CONSTRUÇÕES, haja vista a ausência do documento no processo, é que, 

em ultima ratio para poder exercer o direito ao contraditório e ampla defesa, apresentou pen 

drive para o qual foi copiado, por servidor da COMPEL, o arquivo constante da mídia digital 

que continha a composição de preços da PJ CONSTRUÇÕES. Veja-se que da própria 

declaração da Peticionante extrai-se uma das centenas de facetas negativas que decorrem do 

fato da mesma não ter apresentado via impressa da composição de preços, notadamente a de 

suscitar questionamentos à integridade dos servidores que conduzem o processo licitatório. A 

COMPEL vislumbrou estes graves prejuízos e reconheceu que a não apresentação de 

documento impresso é motivo mais do que suficiente para a desclassificação da Peticionante, o 

que resta claramente demonstrado, diante das alegações da própria peticionante. 

RAZÃO RECURSAL: (5R) Apresenta sua composição de custos unitários impressa. 

ESCLARECIMENTO: inoportuna a apresentação da composição de custos impressa pela 

Peticionante. Deveria tê-lo feito quando das oportunidades que teve, não podendo ser aceita 

agora, sob pena de quebra da isonomia entre os licitantes que atenderam às exigências do edital 

oportunamente. 

RAZÃO RECURSAL: (6R) que mencionou em ata no dia do certame, bem como nas suas 

contrarrazões, motivos para desclassificação da CAMPBEL. Alega que a proposta daquela 

empresa não atendeu aos pressupostos estabelecidos pelo edital no que se refere a composição 

dos encargos sociais, pois a CAMPBEL adotou tabela SINAPI com vigência a partir de 

04/2013, enquanto o edital utilizou como parâmetro a tabela SINAPI de outubro de 2017.  

ESCLARECIMENTOS: A Peticionante, como todos os outros licitantes, teve prazo para 

recorrer da decisão que classificou as propostas, mas não o fez.  Além de não procederem as 

aduções ora requeridas, a re-análise dos atos administrativos a requerimento de terceiros, deve 

ser procedida pela equipe técnica quando os interessados manejarem os instrumentos previstos 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

na Lei 8.666/93 na forma ali prevista e no prazo por ela determinado. Meros peticionamentos 

não podem ensejar infinitas análises de um mesmo ato. Vale, por fim, ressaltar que movimentar 

a estrutura de servidores da Administração Pública para reavaliar infinitamente seus atos cada 

vez que um peticionamento ordinário ou recurso extemporâneo for apresentado é inadmissível 

para o funcionamento da máquina pública.  

RAZÃO RECURSAL: (7R) que caso houvesse algum equívoco na entrega da composição, 

não seria motivo para sua desclassificação, posto que não está elencado no item 11.3.  

ESCLARECIMENTO: equivoca-se a Peticionante; a não entrega é motivo para 

desclassificação, conforme já decidido alhures. Mas, relevante fazer algum esclarecimento a 

mais.  

Primeiramente precisamos compreender o que é CLASSE e para que CLASSIFICAR. O 

conhecimento de um determinado objeto é feito com a persecução de um caminho cognoscitivo 

que existe apenas na mente humana. As classificações não existem prontas na natureza, elas são 

feitas pelo homem, com a finalidade de organizar e compreender o mundo que o cerca. São, 

portanto, manifestações culturais. O ser humano tem a capacidade de classificar as coisas (res) 

e promover recortes da realidade para poder destrinchar todas as nuances de um determinado 

objeto de conhecimento e assim alcançar a finalidade precípua da raça humana: CONHECER.  

Dito isto, lancemos perfunctório olhar sobre a Tese de Doutorado da Professora AURORA 

TOMAZZINI DE CARVALHO para entender como se deve decidir se uma proposta de preço 

qualquer pode ou não ser enquadrada no conjunto de “Propostas Classificadas”. A Autora 

ensina que no estudo da Teoria das Classes aprende-se que toda formação lingüística passa pela 

teoria dos conjuntos e pela teoria das relações e cita SUZANNE K. LANGER para facilitar a 

compreensão do que seja uma “CLASSE” afirmando que é a “coleção de todos aqueles e 

somente aqueles termos aos quais certo conceito seja aplicável”. Um conceito é delimitado por 

aquilo que denominamos características definitórias, requisitos, atributos, ou critérios exigidos 

para incluirmos um objeto numa classe. A função do “conceito” é identificar os objetos que 

pertencem a certo conjunto. 

Esta digressão teórica é uma última tentativa de esclarecer como é possível, neste certame, 

CONHECER a “Proposta Classificada” e compreender quais objetos denotam a sua classe. O 
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conceito de “Proposta Classificada” (conceito este criado para identificar os objetos que 

pertencem ao conjunto das “propostas classificadas”) é formado pelas características eleitas no 

item 11.2. Este conceito, além de logicamente extraído do conjunto de regras do certame 

(edital), é pautado pela determinação do item 11.3.h: 

 

Dito isto, não há margem para debate quanto à idéia de que o item 11.2 é o conjunto dos 

critérios (atributos, requisitos, características definitórias) que fazem com que o mero objeto 

“proposta” pertença ou não à classe das “Propostas Classificadas”. Assim está redigido o item 

11.2: 
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Bem, aqui podemos ver que no item 11.2.4 é estabelecido como um dos critérios para que uma 

proposta possa ser aceita na classe de “Propostas Classificadas” que a composição dos preços 

unitários seja entregue impressa e em meio digital.  

Ora, se o conceito de “Proposta Classificada” é formado pelos atributos elencados no item 11.2 

e numa determinada proposta um deles não foi atendido, tal proposta não pode ser incluída na 

classe “Propostas Classificadas”.  

Por esta razão, roga esta COMPEL que possa ter sido compreendido tanto pela Peticionante 

quanto pelos demais licitantes que as regras de direcionamento do certame foram postas e 

ofertadas ao público em geral para as pudesse debater no prazo legal. Percorrido todo o 

percurso do devido processo legal para fixação destas normas editalícias, o certame se iniciou 

com regras muito claras. A esta altura, não se faz mais possível modificar os critérios 

estabelecidos, sob pena de se destruir a segurança jurídica e se vulnerar a Comissão de 

Licitação.  

RAZÃO RECURSAL: (8R) Alega que na CP 001/2016 o BDI da Peticionante não foi 

acatado, pois sua parcela do LUCRO estava fora da faixa do BDI do acórdão 2622/2013 – 

TCU. DECISÃO FUNDAMENTADA: A Peticionante, como todos os outros licitantes, teve 

prazo para recorrer da decisão que classificou as propostas, mas não o fez. Além de não 

procederem as aduções ora requeridas, a re-análise dos atos administrativos a requerimento de 

terceiros, deve ser procedida pela equipe técnica quando os interessados manejarem os 

instrumentos previstos na Lei 8.666/93 na forma ali prevista e no prazo por ela determinado. 

Meros peticionamentos não podem ensejar infinitas análises de um mesmo ato. Vale, por fim, 

ressaltar que movimentar a estrutura de servidores da Administração Pública para reavaliar 

infinitamente seus atos cada vez que um peticionamento ordinário ou recurso extemporâneo for 

apresentado é inadmissível para o funcionamento da máquina pública.  
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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 NÃO CONHECER do recurso interposto pela 

PEJOTA, declarando, ainda, que o recebeu como Peticionamento ordinário por força do art. 

5º, XXXIV da Constituição Federal, tendo prestado acima os esclarecimentos pertinentes, e 

negar provimento às alegações de mérito ora aduzidas. 

Camaçari/BA, 07 de junho de 2018.  
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