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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 008/2018 – Compel 

OBJETO:contratação de empresa de engenharia para execução de manutenção de contenção 

de encostas, no Município de Camaçari, Bahia================================= 

DATA DE ABERTURA: 03/09/2018 

 

RECORRENTE:PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO  E  CONTRARRAZÕES 

A decisão de desclassificaçãoda empresa Recorrente foi publicada no Diário Oficial do 

Município em 25/09/2018. Considerando que 28/09/2018 foi feriado no Município de 

Camaçari, o prazo final para apresentação de Recurso contra tal decisão se dá em 03/10/2018 

por força do art. 109, I da Lei 8.666/93. A recorrente apresentou seu recurso em 03/10/2018, 

portanto,tempestivo.  

Outrossim, em 04/10/2018 foi publicada no Diário Oficial do Município a comunicação de 

interposição de Recurso e na data de 05/10/2018 foram protocolizadas contrarrazões de recurso 

pela empresa C M CONSTRUTORA LTDA – EIRELI, portanto, também tempestivas. 

RESUMODOS FATOS 

Após análise das propostas de preços, a Comissão de Licitação, em 11/09/2018,realizou 

diligência com a finalidade de sanar os vícios apontados nas propostas de todas as empresas, 

haja vista que nenhuma licitante apresentou em conformidade com o edital as parcelas a serem 

subcontratadas. Em sua resposta, a Recorrente informou que já havia destacado na sua proposta 

de preços as parcelas de subcontratação que pretendia realizar no percentual de 8,37% do valor 

total da sua proposta, desatendendo, portanto, ao determinado pelo item 7.2.b c/c 11.2.3.3 e 
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13.5.2do instrumento convocatório, colocando-se aquém do limite de 30% (trinta por cento) 

obrigatoriamente solicitado pela Administração. Por esta razão, procedeu-se à desclassificação 

da Recorrente PJ CONSTRUÇÕESE TERRAPLANAGEM LTDA. 

 

DOPEDIDODO RECURSO 

(...)requer-se o provimento do presente recurso, com feito para: 1. Que seja procedida a 

classificação da proposta da recorrente, posto que formulada em estrita conformidade com o 

instrumento convocatório; 2. Que a empresa CM CONSTRUTURA seja desclassificada diante 

a falha encontrada na sua proposta de preços, não seguindo na sua composição de BDI o 

estabelecido no Acórdão 2622/2013, além de está com o preço bem mais alto que a 

Recorrente, trazendo enorme prejuízo aos cofres públicos (...) 

DOPEDIDO DAS CONTRARRAZÕES 

“(...) pugna a esta digna Comissão de Licitação – COMPEL a indeferir o recurso 

interpostopela PJ Construções e Terraplanagem LTDA., mantendo a classificação da CM 

Construtora LTDA., declarando-a vencedora, tendo em vista as razões esposadas alhures”. 

 

DOJULGAMENTO  

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

para fins didáticos: 

RAZÃORECURSAL: (1R) que da leitura do item 7.2.b entende-se que bastaria apenas 

destacar na proposta de preços quais itens pretende subcontratar e que apresentou planilha 

destacando parcelas de subcontratação com um percentual inicial, o que a qualquer tempo, 

caso seja declarada vencedora, poderá ser acrescido o saldo de subcontratação até atingir os 

30%, como foi realizado inclusive no contrato 187/2016 celebrado entre a própria Recorrente 

e o Município, no bojo do qual contratou-se inicialmente 19% e no decorrer do contrato 

repassou-se mais 11% para a subcontratada. Afirma que o edital da licitação referente ao 
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contrato 197/2016 havia a mesma cláusula que foi objeto de desclassificação da PJ nesta CP 

08/2018 e que isto é uma falta de critério de julgamento da comissão. Aduz ainda que 

recentemente na CP 004/2018 a comissão julgou as propostas de preços desclassificando todas 

as empresas daquela licitação inclusive a Recorrente por motivos insignificantes, mantendo 

apenas o CONSÓRCIO CAMAÇARI, não se atentando que todas as empresas, inclusive o 

consórcio, não tinham destacado as parcelas de subcontratação, só vindo a fazer diligência 

quando esta Recorrente apresentou recurso alegando o fato. Por fim questiona que diante de 

tantos tratamentos diferentes em diferentes licitações não sabe como deve o licitante proceder. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: que o edital determina a obediência ao limite máximo de 

30% e que tal regra tem por objetivo atender ao quanto previsto na Lei Complementar 

123/2006. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: da razão suscitada resta claro que a Recorrente não entendeu 

o interesse da Administração e não compreendeu a sistemática nacional de favorecimento às 

microempresas e empresas de pequeno porte. O edital desta CP 08/2018 exige que haja 

subcontratação com obediência ao limite máximo, ou seja, no percentual de 30%. 

Observe-se o que diz o item 13.5.2 do edital: 

 

A redação não diz que “é permitida” a subcontratação e nem diz que “pode ser subcontratado 

até 30%”. A redação deixa claro que “as parcelas de subcontratação (...) deverá 

obedecer ao percentual máximo”, isto é, não poderá ser atendida até o percentual 

máximo, mas sim deverá obedecer a este percentual. 

Da redação do edital não se admite qualquer outra interpretação que não a obrigatoriedade da 

subcontratação dos 30%. Caso a Recorrente tivesse qualquer dúvida quanto a isto deveria ter 

questionado pelos meios permitidos.  

Vale ainda, para espancar quaisquer dúvidas, trazer o que diz o item 7.2.b do edital: 
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E tal é a redação do art. 58, §1º da Lei Municipal 803/2007: 

 

Convém também trazer o critério de julgamento elencado no item 11.2.3.3: 

 

Estão tratados aí “os 30% subcontratados” e não “eventual parcela subcontratada”. 

Não sobeja ainda ressaltar que o edital apenas corrobora, tal qual a Lei 803/2007, o movimento 

de acesso ao mercado de aquisições públicas por microempresas e empresas de pequeno porte 

instituído pela Lei Complementar Federal 123/06.  

Por fim, o item 13.5.5 fulmina qualquer dúvida quanto ao objetivo claro de beneficiar ME´s e 

EPP´s no certame em tela: 

 

Ou seja, todos estão obrigados a subcontratar em obediência ao percentual máximo de 30%, 

exceto as próprias ME´s e EPP´s. Restando assim esclarecido o apontamento feito pela 

peticionante. 

Por fim, cumpre esclarecer que a Recorrente PJ CONSTRUÇÕES tem pleno conhecimento de 

como deve proceder nas licitações onde há obrigatoriedade de subcontratação para ME e EPP, 

haja vista que atendeu de maneira correta e integralmente à diligência realizada no CP 04/2018. 
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Quanto ao CP 04/2018: 

No que toca o outro certame suscitado pela Recorrente, a CP 04/2018, todas peças e 

julgamentos relativos à aquela concorrência estão disponíveis no Portal de Compras Camaçari, 

o que perfunctoriamente vistas por qualquer interessado, verificarão com clareza solar 

coerência e manutenção da linha de entendimento adotada pela Comissão.  

De todo modo, apenas para fazer um breve relatório e demonstrar total transparência e 

legalidade acerca da conduta da Comissão, foi verificado vício na análise inicial da CP 04/2018 

mencionada. Contudo, após recurso da própria PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA, aqui também Recorrente, a Comissão reconheceu seu equívoco e determinou diligência 

para sanear tal falha, senão vejamos, in verbis:  

A licitante PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

apresentou recurso suscitando o equívoco da Comissão que ao 

analisar as propostas de preço deixou de apontar o 

descumprimento pelas licitantes da obrigatoriedade de 

subcontratação a microempresas (ME) e empresas de pequeno 

porte (EPP) prevista no edital 

(...) 

A Comissão Permanente de Licitação – Compel, de posse dos 

recursos interpostos acerca do julgamento das propostas de 

preços pelas empresas Construtora BSM Ltda, Metro Engenharia 

e Consultoria,PJ Construções e Terraplanagem, bem como das 

contrarrazões do Consórcio Camaçari Manutenção, realizou 

sessão interna para definir o que segue.  

 

Na linha do quanto argumentado pela PJ Construções e 

Terraplanagem, a Comissão verificou quenenhuma das 

empresas participantes informou conforme o edital quais 

parcelas serão objeto de subcontratação obrigatória, o que é 

critério de classificação das propostas e assinatura do contrato. 
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Assim, diante do poder de revisão dos próprios atos e 

necessidade de sanar o vício constante no procedimento, a 

Comissão diligencia as licitantes na forma abaixo, deixando 

suspenso o julgamento dos recursos interpostos, para após o 

cumprimento desta, decidir em apenas um ato acerca da 

classificação das propostas no presente certame. 

(...)       

Perceba que a formalidade da diligência na CP 04/2018foi exatamente a mesma para esta 

Concorrência, mais uma vez corroborando com a coerência, transparência e legalidade dos atos 

da Comissão de Licitação, como se prova abaixo: 
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DILIGÊNCIA CP 04/2018
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DILIGÊNCIA CP 08/2018 
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Por fim, após diligência realizada, apenas duas empresas atenderam corretamente ao quanto 

solicitado, sendo a Recorrente uma delas ea outra CONSÓRCIO CAMAÇARI. Acredita-se, 

inclusive, que a experiência por ter errado na licitação CP 08/2018 tenha feito a oraRecorrente 

aprender a interpretar o edital de forma correta, o que culminou na classificação de sua 

proposta na CP 04/2018, entretanto, tardiamente para o certame em comento. 

 

RAZÃO RECURSAL:(2R) que a comissão deixou de observar erro gravíssimo na 

composição do BDI da CM CONSTRUTORA, que no item lucro adotou percentual de 4,44% 

em desacordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.  
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CONTRARRAZÃO RECURSAL:alega que em 30/08/2018 fez questionamento à COMPEL 

ao que lhe foi respondido que quando a taxa de BDI estiver fora dos limites dever-se-á 

proceder à analise pormenorizada dos itens que o compõem.  

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: assim como decidido na CP 04/2018, mantendo-se a 

coerência que permeia esta COMPEL desde 01/01/2017 na prática de todos os seus atos, 

estando atualmente perfeitamente ajustada aos princípios constitucionais e legais da licitação, o 

posicionamento já sedimentado é o de que não se pode desobedecer ao limite total mínimo e 

máximo previsto no Acórdão 2622/2013-TCU, não fazendo restrições quanto aos limites 

individuais. Tal posicionamento se fundamenta no item 9.2.1 do Acórdão 2622/2013, onde se 

define que a análise pormenorizada dos itens somente se dará em caso de a taxa de BDI estar 

fora dos patamares estipulados no item 9.1. Não sobeja remarcar que o Edital elegeu o Acórdão 

2622/2013 – TCU como parâmetro objetivo de aferição do BDI para participação neste 

certame. Por esta razão, não há que se falar em infringência dos parâmetros adotados pelo 

Edital, haja vista que se regulam pelo próprio Acórdão 2622/2013. Razão esta que força a 

aceitação da proposta da Recorrida nos termos apresentados, uma vez que não fere os 

parâmetros eleitos. Logo, razão não assiste à 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 PJ 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., para no mérito: 

1 –NEGAR-LHE PROVIMENTO, para, em consonância com os princípios e normas que 

regem a licitação, manter todos os atosaté então praticados no certame. 
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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, 10 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 
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Camaçari/BA, 10 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 da Concorrência Pública 008/2018 – COMPEL, interposto pela 

licitante PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., contra a decisão da 

COMPEL.  

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

PROVIMENTO ao recurso. 

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

 

Comissão Permanente de Licitação - Compel 

ManoelAlves  Carneiro  

Presidente em exercicio 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2018– COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

 

 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 PJ 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, de forma a manter a decisão proferida nas Ata 

da sessão da Concorrência Pública 008/2018 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 10 de outubro de 2018. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


