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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE PETIÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 028/2019 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de obra de requalificação da 

Praça de Eventos e Campo do Tudão de Abrantes, no Município de Camaçari (BA). 

DATA DE ABERTURA: 10/12/2019 

RECORRENTE:MJR MADAZIO MANUTENÇÃO LTDA. 

DA ADMISSIBILIDADE 

A decisão que declarou a desclassificação da empresa MJR MADAZIO MANUTENÇÃO 

LTDA. foi publicada no Portal de Compras em 04/02/2019. A Recorrente apresentou seu 

recurso em 11/02/2019. 

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

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

RESUMO DOS FATOS 

Em apertada síntese, alega a Recorrente que os erros na sua planilha de preços não causam 

“nenhum efeito de vantagem sobre os demais candidatos, tendo em vista que os demais itens 

da planilha estão com formula aplicada.”. 

Além disso, indicou que o equívoco não foi cometido de maneira proposital, mas sim em 

virtude de inconformidade em planilha enviada pela própria Administração. 

Seguiu aduzindo que, em decorrência do equívoco apontado, deveria a Comissão ter realizado a 

diligência facultada no item 11.3.4 do edital, para que pudesse sanar o problema idenficado. 

No que se refere ao cronograma apresentado, asseverou que “o cronograma fornecido no edital 

havia incompatibilidade de informações, a quantidade de dias estava divergente da 

representação em barras vermelhas...”. 
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Por fim, arrematou que atendeu as exigências contidas no instrumento convocatório, e ratificou 

que as alterações realizadas no seu cronograma foram mantidas de acordo com as previsões 

financeiras, seguindo o quanto determinado pela Comissão em resposta à questionamento 

prévio no processo. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“Ante o exposto, requer que sejam acolhidas as razões esboçadas pela Recorrente e, 

assim, dar PROVIMENTO ao RECURSO interposto.” 

DO JULGAMENTO  

Após análise das alegações da Recorrente, foi ratificada a ocorrência do equívoco suscitado 

pela empresa MJR, de modo que não resta outra alternativa a esta Comissão, a não ser 

reconhecer a necessidade das correções suscitadas. 

Como cediço, há entendimento sumulado no STF (Súmulas 346 e 473), que dá à Comissão o 

poder de autotutela, através do qual, em juízo crítico, constatando o vício, esta poderá revogar 

seus atos, visando a consecução das finalidades a que se destina a licitação e, principalmente, 

para que seja alcançado o interesse público. 

Diferente disso, se a Comissão não reconhecesse a necessidade da correção, estaria agindo 

contrariamente aos princípios inerentes ao processo licitatório, a exemplo da competitividade e 

isonomia. 

Em complemento ao dever de autotutela, há o dever da Administração em observar o princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório, conforme art. 41, da Lei 8.666/93, verbis: 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” 

Isto posto, deve o julgamento das propostas de preço seguir os parâmetros estabelecidos no 

edital, dentre os quais se destaca o contido no item 11.3.9, alínea “f”, verbis: 

11.3.9 SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 

(...) 
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f) Que não apresentarem seus preços unitários e totais com 

arredondamento com 02 (duas) casas decimais, salvo nos casos em que 

não impliquem na alteração dos preços da proposta. 

(...) 
 

(GRIFAMOS) 

Dessa forma, com a estrita aplicação das regras editalícias (diligência) e, ainda, adotando todos 

os cuidados necessários para obtenção do resultado correto, justo e isonômico, será concedido o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a Recorrente apresente a correção da sua planilha, 

sem comprometer o preço ofertado, conforme previsão acima destacada. 

Em relação ao cronograma físico-financeiro apresentado pela Recorrente, assiste razão às suas 

alegações, vez que o ajuste que procedeu manteve “o prazo total e as previsões financeiras 

para os eventos mensais”, assim como ressaltou a Comissão em resposta a questionamento 

prévio realizado no bojo do certame, que estabeleceu regra em virtude do seu teor vinculante. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, fundamentada nos termos do edital, e com base no 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina, no entendimento 

jurisprudencial dominante e nos dispositivos da Lei 8.666/93, resolve conhecer a petição 

interposta pela MJR MADAZIO MANUTENÇÃO LTDA., para no mérito: 

1 – DAR PROVIMENTO PARCIAL à irresignação e conceder o prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para que a Recorrente apresente a sua proposta devidamente ajustada, na forma 

prevista no instrumento convocatório, conforme indicado acima. 

Camaçari/BA, 12 de fevereiro de 2020. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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