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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

ESCLARECIMENTO  DE  DIREITO  DE  PETIÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2018 – COMPEL 

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 

Levantamento Topográficos no Município de Camaçari – Bahia. . 

 

ABERTURA DO CERTAME: 17de setembro de 2018 

 

RECORRENTE: HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E AEROLEVANTAMENTO 

LTDA.  

 

PRELIMINARMENTE 

De início cumpre destacar o premente não conhecimento do recurso administrativo manejado 

pela Peticionante por ser apócrifo e, portanto, inexistente juridicamente. Também por não ter 

sido subscrito por representante habilitado legalmente ou identificado no processo para 

responder pelo proponente, em desobediência ao item 9.5 do edital: 

 

Desta forma, decide-se pelo não conhecimento do Recurso Administrativo em tela por 

inobservância do item 9.5 do edital. No entanto, o petitório será recebido como direito 

constitucional de petição, com fulcro no art. 5º, XXXIV, “a”, da CF e como tal serão prestados 

os esclarecimentos necessários quantos aos argumentos trazidos a conhecimento da Comissão.  

Nada obstante, na data de 04/10/2018 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela 

empresa OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA. 
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RESUMO DOS FATOS 

A Peticionante teve sua proposta desclassificada por ter apresentado composição de BDI com 

erro no cálculo do valor global e por apresentar fora dos limites admitidos pelo item 7.2.d.3 os 

valores para Administração Central, Seguro + Garantia, Despesas Financeiras e Lucro. 

Inconformada, interpõe o presente Recurso, o qual é recebido como mero direito de petição 

haja vista a ausência de assinatura de representante legal da Peticionante. 

DO PEDIDO 

“Do exposto, requer-se seja dado provimento a este recurso, seja para se declarar a nulidade 

da decisão recorrida, por falta de fundamental, seja efeito de reformá-la, declarando-se a 

RECORRENTE habilitada na licitação em tela no que diz respeito às exigências da Proposta 

de Preços” (sic). 

DAS CONTRARRAZÕES 

Em suas contrarrazões a Recorrida OESTE alega em sua defesa que: (1) a empresa  HIPARC 

apresentou Composição de BDI fora dos ditames do Edital; (2) que a Administração deve 

tratar o recurso como pedido de esclarecimento, pois manejado em desconformidade com os 

itens 9.5 e 9.7 do Edital; (3) que a empresa HIPARC apresentou proposta de preço 

manifestamente inexequível na forma do art. 48, §1º da Lei 8.666/93 e apresenta os respectivos 

cálculos. 

Ao final requer: 

“ante os fatos narrados e as razões de direito acima aduzidas a signatária requer à d. 

Comissão de Licitação que seja reconhecida e declarada a improcedência dos recursos ora 

impugnados e a manutenção da decisão sob exame” 

DO JULGAMENTO  

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

para fins didáticos: 
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ARGUMENTO ÚNICO: alega que a decisão da COMPEL que desclassificou a recorrente 

por ater apresentado BDI com erro de cálculo é nula, pois é lacônica e não está devidamente 

fundamentada, não indicando precisamente onde estaria o erro no cálculo do valor global, 

tampouco nos percentuais que foram indicados para os itens Administração Central; Seguro + 

Garantia; Despesas Financeiras e Lucro, limitando-se a afirmar que o Recorrente não teria 

atendido às exigências do item 7.2.d.3 do edital, gerando a incompreensão de suas razões. 

Continua afirmando que sem tomar conhecimento dos motivos técnicos que subsidiaram a 

decisão da Comissão pela sua inabilitação, é impossível defender-se adequadamente, o que 

demonstra a violação clara dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Conclui 

aduzindo que o TCU permite que a empresa ofertante da melhor proposta possa corrigir a 

planilha apresentada durante o certame, desde que desta possibilidade não resulte aumento do 

valor total já registrado, conforme art. 43, §3º da Lei 8.666/93 que faculta a possibilidade de 

diligência não cabendo inabilitação por ausência de informação que possa ser suprida por 

meio de diligência. Por fim, reafirma que não existe qualquer equívoco na sua composição do 

BDI e que atendeu a todas as exigências do item 7.2 do edital. CONTRARRAZÃO: a 

OESTE: alega que a empresa HIPARC apresentou Composição de BDI fora dos ditames do 

Edital.   ESCLARECIMENTO: o próprio pedido de esclarecimento, por si só, já demonstra a 

falta de conhecimento da peticionante quanto à Composição de BDI que lhe fora exigida por 

força do item 7.2.d.3 do edital. Vejamos a decisão que a desclassificou: 

 

O erro de cálculo do valor global do BDI é verificado mediante cálculo simples dos percentuais 

indicados, como abaixo: 
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Assim é que o valor global do BDI da Peticionante é de 24,71% e não 24,65% como 

informado. Permitir o saneamento deste erro representará alteração dos valores unitários com 

BDI (ofertados na proposta de preço), o que é vedado pelo item 11.2.2 do edital, o qual admite 

apenas correção de cálculos que não interfiram nos preços unitários: 

 

Por esta razão é que esta COMPEL não considera o erro cometido pelo peticionante como mero 

erro em preenchimento de planilha ou erro material ou omissão, mas sim erro substancial que 

afeta a proposta de preço, sendo impossível o seu diligenciamento. Desta forma, fica 

esclarecida a desclassificação da proposta da peticionante. 

FATO NOVO TRAZIDO PELA RECORRIDA: a Recorrida OESTE TOPOGRAFIA 

trouxe fato novo ao alegar que a HIPARC apresentou proposta de preço manifestamente 

inexequível na forma do art. 48, §1º da Lei 8.666/93 e apresenta os respectivos cálculos. 

ESCLARECIMENTO: embora de fato a proposta da Peticionante preencha os requisitos 

formais para declaração de inexequibilidade, esta COMPEL não chegou a tal análise devido aos 
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erros anteriores já indicados. É que se considerou o entendimento do TCU de que a 

desclassificação de proposta por inexequibilidade pressupõe critérios previamente 

estabelecidos, motivação e oportunidade para o contraditório por parte do licitante 

potencialmente prejudicado. Assim o sendo, a conclusão lógica é a de que somente se verifica a 

exequibilidade ou inexequibilidade após certificar-se de que todas as demais exigências da 

proposta de preço foram atendidas. Isto posto, havendo vícios insanáveis constatados na 

proposta, fica prejudicada a análise da sua exequibilidade, razão pela qual não se ingressou 

nesta seara. Ademais, o argumento da Recorrida não é cognoscível em sede de contrarrazões, 

tendo a mesma deixado precluir a sua oportunidade de apontar motivos outros de 

desclassificação da Peticionante além daqueles indicados pela COMPEL quando do julgamento 

das propostas. 

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 

HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E AEROLEVANTAMENTO LTDA., mas 

resolve conhecer dos argumentos suscitados para respondê-los a título de esclarecimento, 

conforme acima esposado, dirimindo, assim, todas as dúvidas acerca da desclassificação da 

peticionante. 

Resolve ainda atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso/direito de petição, submetendo-o 

a apreciação do Sr. Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da 

decisão. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 08 de outubro de 2018.  

 

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 
 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio 
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Camaçari/BA, 08 de outubro 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 009/2018 – COMPEL, interposto pela 

licitante HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E AEROLEVANTAMENTO 

LTDA., contra a decisão da COMPEL. 

 No referido instrumento, constam as razões da COMPEL, quanto à opinião de NÃO 

CONHECER DO RECURSO interposto, recebendo-o como mero direito de petição ao qual 

se prestou esclarecimentos. 

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

 

Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente em exercicio 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA 009/2018 – COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E AEROLEVANTAMENTO 

LTDA.. 

 

 O SECRETÁRIO 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 

HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E AEROLEVANTAMENTO LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NÃO CONHECER do presente recurso, de forma a manter a decisão proferida nas Ata da 

sessão da Concorrência Pública 009/2018 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 08 de outubro de 2018. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


