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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa especializada no serviço de execução de pavimentação 

asfáltica em CBUQ,contemplando execução de camada de base em solo – brita, execução de 

camada de sub-base, com solo predominantemente arenoso e execução de imprimação com 

emulsão asfáltica para imprimação em estradas vicinais da sede e costa no município de 

Camaçari – BA. 

DATA DE ABERTURA: 10/09/2019 

RECORRENTE: ALLPHA PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES 

LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de desclassificação da proposta de preços da empresa Recorrente foi publicada no 

Portal de Compras em 02/01/2020. A recorrente apresentou seu recurso em 06/01/2020.  

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. 

Não foram apresentadas contrarrazões. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente teve suas propostas de preços desclassificadas, tanto para o Lote 01 quanto para o 

Lote 02, por não ter dado o tratamento determinado no item 11.3.6.fdo Edital aos números de 

sua proposta de preço, especificamente na multiplicação entre o valor do custo unitário x 

quantitativo, resultando em diferença no valor total da proposta de preços. Inconformada, a 

Recorrente interpõe o Recurso Administrativo analisado adiante. 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...) a licitante requer: I- que seja revista a decisão de desclassificação da proposta da 

empresa ALLPHA PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. para os lotes 

01 e 02; II- que a Comissão emita parecer claro acerca dos erros encontrados na planilha de 

preços dos lotes 01 e 02; III- que após a emissão do parecer seja concedido prazo legal para a 

apresentação da proposta corrigida pela recorrente (...)” 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais, de forma numerada para fins 

didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R)alega que o julgamento da COMPEL afrontou o item 11.3.4 do 

edital, segundo o qual deve a Comissão diligenciar erros de somas ou produtos ou divergência 

entre valor por extenso e numérico. Afirma que a decisão deve ser revista com concessão de 

prazo de 2 dias úteis para que a licitante efetue a correção dos cálculos, mantendo os preços 

unitários e os quantitativos da planilha. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão não assiste à Recorrente. Conforme determina o Edital 

no item 11.3.6.f, é obrigatória a desclassificação da Recorrente.  

Neste ponto, vale apontar julgado do TRF1 trazido pela própria Recorrente em sua peça 

Recursal (AC 199934000002288): 

“Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a 

Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada (Lei nº 8.666/93, 

art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a lei da licitação. A despeito do 

procedimento ter suas regras traçadas pela própria 

Administração, não pode esta se furtar ao seu cumprimento, 

estando legalmente vinculada à plena observância do 

regramento”.  (Grifos Nossos). 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Como dito alhures, o edital, no seu item 11.3.6.f., traz a seguinte regra, que não pode ser 

olvidada sob pena de desobediência a princípio invocado pela própria Recorrente: 

 

Isto posto, incorrida a proposta da Recorrente em hipótese desclassificatória previamente 

estipulada no Edital, não há qualquer possibilidade de diligenciamento ou mitigação da regra 

por parte desta Compel.  

Desta forma, não procedem os argumentos suscitados pela 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 conhecer do recurso interposto pela  ALLPHA 

PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA., 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 da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019 – 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, 13 de janeiro de 2020. 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente emExercício 

 

 
 
 
 
 
 

Manoel Luiz Rodrigues 
Apoio 

 

Antônio Sérgio M de 
Sousa 
Apoio 

 

 
 
 
 
 
 
 

Marilia Ribeiro Nunes 
Apoio 

 
Jussara Oliveira 

Apoio 

Ana Carolina Iglesias de 
Santana  

Apoio 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Camaçari/BA, 13 de janeiro de 2020. 

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 013/2019 – COMPEL., 

interposto pela licitante  ALLPHA PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES 

LTDA., contra a decisão da Comissão de Licitação.  

 No referido instrumento, constam as razões Comissão de Licitação, quanto à opinião 

deNEGAR 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 da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019 – COMPEL. 

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

 

Manuel Alves Carneiro 

Presidente em exercício  
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE ALLPHA PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. 

 

 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 

ALLPHA PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.;  

 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 da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019 – COMPEL.. 

Camaçari/BA, 13 de janeiro de 2020 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


