
 

 
 

 

 1 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2017 – REEDIÇÃO 

 

OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços na 

manutenção preventiva, corretiva e adequações em Unidades Escolares, CIEI´s e Creches da 

Rede Municipal de Ensino de Camaçari – Bahia. 

DATA DE ABERTURA: 23/03/2018 

RECORRENTE: ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP.  

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

Em 16/04/2018 foram publicadas duas decisões relativas à CP 008/2017-Reedição, uma que 

julgou as propostas de preços do Lote I e outra que julgou as propostas de preço do Lote II.  

Inconformada com sua desclassificação em ambos os Lotes, a Recorrente interpôs, em 

19/04/2018, o presente Recurso Administrativo.  

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

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

Não foram apresentadas contrarrazões. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi desclassificada dos Lotes I e II por descumprir uma exigência editalícia: (1) 

item 11.3.a – apresentou nas planilhas preços unitários superiores aos máximos admitidos na 

planilha do órgão.  
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DAS RAZÕES DO RECURSO 

O Recorrente em sua defesa alega sucintamente: (1R) que de 1.106 (hum mil e dezesseis) itens 

que compõem a planilha, a Recorrida está sendo desclassificada por ter orçado 02 (dois) 

deles, com preço superior aquele apontado na dita planilha e que o impacto disto é 

praticamente nulo, da ordem de 0,04%; (2R) que o critério de julgamento é menor preço 

global por lote não havendo que se falar em mitigação da proposta em razão de divergência de 

um ou outro item; (3R) que deve a Administração deve realizar diligência para correção das 

falhas e que a Recorrente não precisa alterar seu preço global, não havendo que se falar em 

prejuízo aos demais concorrentes, devendo-se admitir a correção de pequenos vícios 

detectados na planilha de preço; (4R) que há erros grotescos no edital que foram superados e, 

portanto, deve-se superar também os erros da Recorrente; (5R) que o Município será onerado 

ao desclassificá-la; (6R) encerra sua defesa perguntando: qual o sentido lógico da providência 

adotada, senão o de possibilitar uma mais onerosa?  

DO PEDIDO 

(...) requer seja julgado procedente o Recurso manejado para que seja assegurada a 

CLASSIFICAÇÃO da Recorrente, por ser esta a única e verdadeira expressão da JUSTIÇA!. 

DO JULGAMENTO  

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

e  Recorrida: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) que de 1.106 (hum mil e dezesseis) itens que compõem a 

planilha, a Recorrida está sendo desclassificada por ter orçado 02 (dois) deles, com preço 

superior aquele apontado na dita planilha e que o impacto disto é praticamente nulo, da ordem 

de 0,04%.  DECISÃO FUNDAMENTADA: a recorrente apenas confirma que de fato 

descumpriu o edital, não sendo argumento de defesa a confissão de um erro.  

RAZÃO RECURSAL: (2R) que o critério de julgamento é menor preço global por lote não 

havendo que se falar em mitigação da proposta em razão de divergência de um ou outro item.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: A licitação é menor preço global. Assim como é para 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

execução de obras e serviços. No entanto, assim como o fato de a empresa ser de engenharia, 

por si só, não a qualifica para executar o objeto (devendo cumprir os requisitos de qualificação 

técnica, econômica etc), também o simples fato de ter o menor preço global não é suficiente 

para que vença a concorrência (devendo cumprir as demais regras do edital, como a do item 

11.3.a de não apresentar preço unitário superior ao do órgão). O item 11.3.a é nítido ao 

estabelecer as regras de desclassificação: 

 

Desta forma, as condições para elaboração da proposta devem ser observadas. Improcedente o 

argumento da Recorrente.  

RAZÃO RECURSAL: (3R) que deve a Administração realizar diligência para correção das 

falhas e que a Recorrente não precisa alterar seu preço global, não havendo que se falar em 

prejuízo aos demais concorrentes, devendo-se admitir a correção de pequenos vícios 

detectados na planilha de preço. DECISÃO FUNDAMENTADA: a previsão de correção está 

no item 11.2.2: 

 

 Tal não é a hipótese dos autos. Para um único item a concorrente licitou preço 69 vezes maior 

do que o permitido pelo edital, não se tratando de erro de somo ou produto nem de divergência 

entre valor por extenso e numérico. O item 11.2.2 supra transcrito categoriza o que são 

pequenos erros, não cabendo discricionariamente à COMPEL defini-los. Por esta razão, 

improcede a alegação da Recorrente.  

RAZÃO RECURSAL: (4R) que há erros grotescos no edital que foram superados e, 

portanto, deve-se superar também os erros da Recorrente.  DECISÃO FUNDAMENTADA: o 

edital não contém erros e se o recorrente discordava da maneira como foi redigido, deveria tê-lo 

impugnado no prazo adequado, não sendo possível fazê-lo nesta altura do certame. 

Improcedente a alegação do Recorrente.  
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RAZÃO RECURSAL: (5R) que o Município será onerado ao desclassificá-la.  DECISÃO 

FUNDAMENTADA: o interesse do Município não é contratar qualquer proposta mais barata, 

mas sim contratar a proposta mais barata que atenda às regras previamente estipuladas. Se o 

preço fosse a única motivação para a contratação de uma empresa, seria totalmente inútil 

estipular tantas cláusulas num edital. Portanto, ofertar o menor preço sem respeitar os ditames 

do edital, é inócuo. De outra forma, licitantes de todo o Brasil poderiam ofertar preços baixos 

em suas propostas sem se preocuparem em atender às suas regras de formação e ao final 

poderiam alegar ter o preço mais baixo buscando sagrarem-se vencedores. Improcedente a 

alegação da Recorrente. 

RAZÃO RECURSAL: (6R) encerra sua defesa perguntando: qual o sentido lógico da 

providência adotada, senão o de possibilitar uma mais onerosa? DECISÃO 

FUNDAMENTADA: a resposta ao questionamento é óbvia: garantir que a impessoalidade, 

moralidade e legalidade sejam atendidas. O foco desta COMPEL conduzir os procedimentos 

licitatórios equilibrando os princípios da licitação com os dogmas constitucionais do devido 

processo legal e da segurança jurídica. As regras e critérios de classificação são estipulados 

para garantir igualdade entre os participantes, admitir a flexibilização das normas para um dos 

licitantes em nome de uma contratação mais barata é tornar pessoal a disputa e desigualar os 

licitantes, subvertendo princípios dogmáticos do direito.  

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 ASTEC 

CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, 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. 



 

 
 

 

 5 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 11 de junho de 2018.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

Manoel Alves 

Carneiro 

Presidente/Apoio 

 

Antônio Sérgio 

Moura de Sousa 

Apoio 

 

Kézia Priscila 

Oliveira da Silva 

Apoio 

 

Jussara Souza 

de Oliveira 

Apoio 

 

Diego Manoel 

Oliveira da Paixão 

Apoio 
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Camaçari/BA, 11 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 008/2017 – REEDIÇÃO COMPEL, 

interposto pela licitante ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, contra a decisão da 

Comissão.  

 No referido instrumento, constam as razões da Comissão, 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 



 

 
 

 

 7 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2017 – REEDIÇÃO COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO 

INTERPOSTO PELA LICITANTE ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP. 

 

 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 

ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP.;  

 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 008/2017 – REEDIÇÃO COMPEL. 

Camaçari/BA, 11 de junho de 2018. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


