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R Rua Arthur de Azevedo Machado, nº 1490, Edif. International Trade Center, Salas 2307 A e B, 23º 
andar, Costa Azul, Salvador, Bahia 

 

ILM.º SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA 

 

 

 

 

A/C: ANTÔNIO SÉRGIO MOURA DE SOUSA 

Concorrência Pública nº 004/2021 

 

 

 

 

A empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.593.378/0001-08, 

situada no Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, n° 01, primeiro andar, Centro – CEP: 

44.500-000, Castro Alves – BA, neste ato representada por seus advogados, Antonio Victor 

Leal, brasileiro, inscrito na OAB/BA sob o N° 22.838, e Caio Pugliesi Tavares, brasileiro, 

inscrito na OAB/BA sob o Nº 63.679, ambos com endereço profissional constante da 

procuração anexa, vem, respeitosamente, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, na 

forma do art. 109, da Lei Federal 8.666/93 e da Lei Municipal nº 803/2007, com espeque nos 

argumentos a seguir aduzidos: 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

O presente recurso é tempestivo, uma vez que o prazo fatal de 05 dias úteis finda em 

15/12/2021, considerando que a decisão ora vergastada foi lavrada em ata no dia 08/12/2021. 

Isto porque, conforme dicção dos artigos 109 e 110 da Lei Federal de Licitações, deve-se 

excluir da contagem o dia de início e incluir o dia final. Vale reproduzir o mencionado artigo: 

 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 

cabem: 

 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 

ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
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[...] 

 

Art. 110.  Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os 

dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. 

 

Cumpre salientar que os dias 11 e 12/12/2021 se referem a fim de semana, não havendo 

cômputo de prazo. Portanto, considerando a data deste protocolo, tempestivo é o presente 

recurso. 

 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O certame ora debatido trata da “contratação de empresa de engenharia especializada na 

conservação de espaços púbicos para garantir a acessibilidade e mobilidade urbana do 

município de Camaçari-Ba.” 

 

Após ser credenciada no certame, a Recorrente teve seus envelopes de proposta abertos 

(LOTES 01 e 02), para análise e proclamação do resultado. Apesar de convicta da sua absoluta 

regularidade, a Recorrente foi DESCLASSIFICADA de modo surpreendente por esta 

Comissão de Licitação, em contrariedade à Lei, à jurisprudência pátria e ao próprio edital, 

conforme se demonstrará. 

 

3. DA ILEGALIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE 

 

O r. Presidente da Comissão de Licitação, segundo consta na ata da sessão pública por ela 

subscrita, resolveu DESCLASSIFICAR ambas as propostas da empresa COMPAC 

CONSTRUÇÕES LTDA, sob idêntica fundamentação. Senão vejamos: 

 

A) LOTE 01 
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B) LOTE 02 

  

 

Ocorre que as referidas decisões foram proferidas desconsiderando que os valores unitários e 

totais apresentados em sede da planilha orçamentaria, ao final, apresentam montante idêntico 

ao valor global. 

 

Ainda, cumpre salientar que a Recorrente não considerou necessária a subcontratação de 

nenhum serviço durante a execução do objeto, não havendo, deste modo, infringido o item 

7.2.1, alínea “e”, do Edital. 

 

É o que se demonstrará.  

 

3.1. DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES. DO SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO. 

 

Inicialmente, é dever informar que a jurisprudência do TCU já se consolidou no sentido de 

considerar irregular a desclassificação de licitante, sem prévia realização de diligências. 

 

O art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, prevê a possibilidade da realização de diligência, como 

instrumento hábil a esclarecer ou complementar a instrução do processo. Veja-se: 

 

[...] 

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

Ora, se existe uma proposta potencialmente vantajosa, capaz de arrematar o objeto licitado, 

eventuais inconformidades na planilha de custos DEVERIAM ser objeto de diligência, uma 

vez ainda que seria possível realizar a devida correção sem majorar o valor global da proposta. 
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Nesse sentido se conforma a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, senão vejamos: 

 

• Acórdão 2546/2015 - Plenário: 

“A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e preços 

das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, 

devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para 

a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. 

Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a Administração 

considerar exequível a proposta apresentada.” 

 

• Acórdão 1811/2014 - Plenário: 

“Não restando configurada a lesão à obtenção da melhor proposta, não se configura a 

nulidade do ato. Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do 

licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, 

quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 

ofertado.” 

 

• Acórdão 187/2014-Plenário: 

“É possível o aproveitamento de propostas com erros materiais sanáveis, que não 

prejudicam o teor das ofertas, uma vez que isso não se mostra danoso ao interesse 

público ou aos princípios da isonomia e da razoabilidade.” 

 

O processo licitatório não é um fim em si mesmo, sendo fundamental o atendimento ao 

INTERESSE PÚBLICO, o que só ocorrerá encontrando a proposta mais vantajosa para a 

Administração, de modo objetivo. 

 

Nesse diapasão, impende salientar que a proposta da Recorrente se encontra em perfeita 

conformidade com o exigido no Edital, devendo o r. Presidente informar, inclusive, o item 

supostamente infringido, sob pena de restar o decisum imotivado, diante da ausência de 

fundamentação.  

 

Ao encontro do expendido, impende apontar que em diversas oportunidades, o TCU chega a 

indicar a obrigatoriedade da realização de diligências antes do estabelecimento do juízo pela 

desclassificação ou inabilitação do licitante: 

 

“É irregular a desclassificação de proposta em razão de ausência de 

informações que possam ser saneadas por meio de diligência, 
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facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, desde que não resulte 

inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os 

participantes.” (ACÓRDÃO 4063/2020-PLENÁRIO) 

 

Vale frisar: toda a documentação já presente nos autos reflete a absoluta regularidade da 

Recorrente em face do Edital e da Lei de Licitações. Ainda assim, considerando uma postura 

excessivamente rigorosa, deveria o Sr. Presidente realizar a diligência para verificar a 

regularidade da empresa. 

 

SE O FIZESSE, CONSTATARIA QUE A RECORRENTE, NA PIOR DAS 

HIPÓTESES, APENAS INCORRERIA EM MERO ERRO MATERIAL SANÁVEL, 

INCAPAZ DE DESCLASSIFICA-LA SEM A OPORTUNIZAÇÃO DE CORREÇÃO. 

 

À vista disso, é grave DESCLASSIFICAR uma empresa que apresentou toda a documentação 

exigida no edital, em se tratando de simples erro material, claramente sanável em sede de 

diligência, através de simples cálculos aritméticos, que não importam em majoração do valor 

da proposta. 

 

3.2. DA DESNECESSIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO 

 

Noutro passo, verifica-se das decisões, suposta infringência ao item 7.2.1, alínea “e”. 

Analisemos:   

 

 

Ora, por óbvio, as parcelas objeto de subcontratação serão devidamente destacadas na 

proposta de preços QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO, o que 

não é o caso da Recorrente. 

 

A Lei Municipal 803/2007, inclusive, é cristalina ao estabelecer tal regra. Na verdade, é de 

bom alvitre esclarecer que a subcontratação é uma exceção à regra imposta pela Lei Federal 

8.666/1993. 

 

Logo, repita-se, por não vislumbrar qualquer necessidade de subcontratar, a Recorrente não 

destacou qualquer parcela para esta finalidade. 
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4. DO PRINCÍPIO DA VANTAJOSIDADE DA PROPOSTA. 

 

A seleção da proposta mais vantajosa é um dever de todo e qualquer agente público 

responsável pelo procedimento licitatório que, não o fazendo, está sujeito às sanções legais da 

Legislação Administrativa, Civil e Criminal. 

 

Tal questão já foi tratada em diversos Tribunais Brasileiros, donde se destaca a prolação do 

Supremo Tribunal Federal – STF, 1ª Turma. RMS 23.714-1/DF. DJ 13 out. 2000. P. 

00021, senão veja-se: 

 

 

 

 
 

Ora, se dentro de um procedimento licitatório (destacado no exemplo acima), em que se 

constataram irregularidades por parte de uma licitante, a Suprema Corte considerou correta a 

adjudicação do objeto do certame a quem ofereceu a proposta mais vantajosa, o que dizer 

quanto à Recorrente que está absolutamente regular e ainda ofertou a uma PROPOSTA 

VANTAJOSA para este Município? 
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5. DAS CONSEQUENCIAS JURÍDICAS EM MANTER A DECISÃO ORA 

COMBATIDA 

 

Segundo a dicção do art. 3° da Lei Federal 8.666/1993, a licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada 

e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

Desta forma, conclui-se que qualquer ato que restrinja ou frustre o procedimento 

licitatório, acarretará responsabilidade, administrativa, civil e criminal a quem lhe deu 

causa. 

 

Conforme afirmado alhures, a Recorrente foi alijada do certame de modo ilegal, eis que foi 

desclassificada pela suposta apresentação de preços unitários e totais divergentes dos cálculos, 

resultando em valores menores que o preço global, NÃO É VERDADE. 

 

Ora, ao eliminar do certame uma empresa regular, há ofensa direta ao inciso I do § 1º do art. 

3º da Lei Federal 8.666/1993, conforme dito anteriormente. Tal alijamento pode gerar 

consequências aos agentes envolvidos. 

 

Nesse diapasão, impende destacar o art. 82 da referida lei, que determina: 

 

“Art. 82.  Os agentes administrativos que praticarem atos em 

desacordo com os preceitos desta Lei ou visando a frustrar os 

objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e 

nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal que seu ato ensejar.” 

 

É fundamental, assim, possibilitar à esta Comissão, um desfecho justo para a presente 

licitação. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Considerando que: 

 

• A Recorrente apresentou sua proposta em conformidade com TODAS as exigências 

do Edital, não havendo azo que sustente sua desclassificação sumária, inclusive antes 

da realização de diligências para o esclarecimento de quaisquer eventuais dúvidas; 

• Não há necessidade de subcontratação no bojo da execução do objeto contratual, 

motivo pelo qual não houve infringência do item 7.2.1, alínea “e”, do Edital; 

  

E segura de não ter apresentado nenhuma irregularidade em sua proposta, a Recorrente 

REQUER do Sr. Presidente da Comissão de Licitação deste Ente, que reforme a decisão 

proferida nos autos do presente processo, para, assim DESCLASSIFICAR esta empresa no 

certame, retomando-o do momento processual em que a ilegalidade foi perpetrada. 

 

Requer ainda: 

 

1 – Que seja o presente Recurso recebido, processado e provido na forma do edital e das Leis 

que regem o procedimento licitatório; 

 

2 – Que seja dado prosseguimento da presente licitação. 

 

Nesses termos,  

 

Pede Deferimento, 

 

Salvador, 14 de dezembro de 2021. 

 

Antonio Victor Leal 

OAB/BA – 22.838 

 

 

Caio Pugliesi Tavares 

OAB/BA – 63.679 
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