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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2021 – COMPEL. 

OBJETO:contratação de empresa de engenharia especializada na execução das Obras 

Remanescentes para Urbanização Integrada no Riacho da Lama Preta (trecho 20 da Bacia 

Camaçari) no município de Camaçari Ba (conforme Projeto Básico e Planilhas anexas ao 

processo). 

DATA DE ABERTURA: 25/01/2022 

RECORRENTE: RSH CONSTRUTORA EIRELI 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que julgou as propostas de preço do certame foi divulgada em 19/04/2022. A 

recorrente apresentou seu recurso em 28/04/2022.  

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

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

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso de RSH CONSTRUTORA EIRELI. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi desclassificada por ter ofertado preços distintos a itens idênticos. Irresignada, 

apresenta recurso contra sua desclassificação. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...)pede-se: a) a classificação da empresa RSH CONSTRUTORA EIRELI (...)” 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir as alegações formuladas em sede de recurso e contrarrazões. 
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A Recorrente RSH alega que não pode ser desclassificada por ter descumprido a letra “h” do 

item 11.4 do Edital, pois é detentora do segundo melhor valor ofertado e, portanto, mais uma 

opção vantajosa para a administração pública numa possível convocação futura. Aduz que o 

TCU entende que sua planilha deve ser corrigida e que a Comissão de Licitação deve 

diligenciar para saneamento de falhas. 

RESPOSTA FUNDAMENTADA: A Recorrente descumpriu exigência expressa do 

instrumento convocatório. Aqui não se trata de uma interpretação restritiva que a COMPEL 

esteja a realizar acerca do Edital, mas sim numa interpretação literal do que consta do item 

11.4: 

 

A Recorrente não cometeu erro de somatório, que seria aquele ao qual o TCU franqueia a 

possibilidade de diligenciamento, mas sim erro de preço. Isto é, a Recorrente ofertou dois 

preços distintos para um mesmo item.  O diligenciamento representaria afronta direta ao 

comando expresso e inequívoco do edital sem apresentar qualquer contrapartida para a 

Administração no sentido de se obter uma proposta mais vantajosa, haja vista que seu preço 

supera em aproximadamente 180 mil o preço da proposta melhor classificada e habilitada. 

A Recorrente, assim como todas as demais licitantes, conhecia previamente o posicionamento 

desta Municipalidade no sentido de não admitir contradições de preço entre serviços ou produto 

idênticos e admitiram participar do certame com tal cláusula erigida à condição de regra. 

Mitigar a determinação expressa do edital é violação direta ao instrumento convocatório.  

De fato, seria possível ponderar os princípios do art. 3º da Lei 8.666/93 e, em busca da proposta 

mais vantajosa, relevar a ordem expressa do edital e diligenciar a proposta da recorrente. 

Todavia, não há violação ao princípio da persecução da proposta mais vantajosa, pois a 

proposta ofertada pela Recorrente, como ela própria aduz em seu recurso, não é a mais 
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vantajosa. Deste modo, não haveria razões suficientes para mitigar a determinação expressa do 

edital, pois não há prestígio ao princípio da vantajosidade. 

Por estas razões, a COMPEL deixa de promover a diligência requerida, seja por vinculação ao 

instrumento convocatório, seja porque a proposta mais vantajosa está selecionada, razão pela 

qual opina-se pela manutenção da decisão atacada, restando desclassificada a proposta da 

Recorrente. 

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 e recomenda conhecer do recurso interposto pela  

RSH CONSTRUTORA EIRELI, para no mérito: 

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

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo d a 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2021 – 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, 12 de maio de 2022. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

Antônio Sérgio Moura 
de Sousa 

Presidente   
 

 
Erasmo Antônio 

Rodrigues Santos 
Membro  

 

 
Cibele Maria Araújo de 

Oliveira 
Membro  

 

 
Iggor Dias Senna 

Membro  
 

 

 
Manoel  Alves  

Carneiro 
Membro  
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Camaçari/BA, 12 de maio de 2022. 

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 012/2021 – COMPEL., 

interposto pela licitante  RSH CONSTRUTORA EIRELI, contra a decisão da Comissão de 

Licitação.  

 No referido instrumento, constam as razões 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 todos os atos praticados até então no bojo d a 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2021 – COMPEL. 

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

 

Antonio Sergio Moura de Sousa 

Presidente da COMPEL 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2021 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE RSH CONSTRUTORA EIRELI 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante RSH 

CONSTRUTORA EIRELI;  

 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 todos os atos praticados até então no bojo d a 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2021 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 12 de maio de 2022 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


