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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção e requalificação das áreas 

de acessibilidades (Distritos de Abrantes, Monte Gordo e Parque Verde II) - Município de 

Camaçari - Ba (conforme Projeto Básico e Planilhas anexas ao processo). 

DATA DE ABERTURA: 25/02/2019 

RECORRENTE: MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

PROJETOS LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de classificação de propostas impugnada pela empresa Recorrente foi publicada no 

Portal de Compras em 07/06/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 11/06/2019.  

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

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

Não houve contrarrazões ao Recurso sob análise. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente teve sua proposta de preços desclassificada por duas razões: (i) os valores da 

coluna “total por etapa” do cronograma físico/financeiro não correspondem aos valores das 

etapas informadas na planilha orçamentária; (ii) não destacou quais serviços passíveis de 

subcontratação, como exigido no item 7.3, alínea “g” do Edital. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...) requer à d. Comissão Permanente de Licitação que seja reconhecida e declarada total 

PROCEDÊNCIA do recurso ora apresentado, procedendo com a REFORMA da DECISÃO que 

DESCLASSIFICOU a empresa MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

PROJETOS LTDA do certame, haja vista a comprovação do EXCESSO DE FORMALISMO, 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECLARANDO-A CLASSIFICADA, CONVOCANDO-A ATRAVÉS DE DILIGÊNCIA PARA 

APRESENTAR RENOVAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL E SERVIÇOS PASSÍVEIS DE 

SUBCONTRATAÇÃO E, ao final, declarando-a vencedora do certame, em razão da 

apresentação de proposta comercial mais vantajosa para a Administração Pública”. 

DO JULGAMENTO  

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

didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que passados 95 dias da abertura do envelope de proposta 

comercial, LOTE 01 – Abrantes, publicou-se no portal de licitações de Camaçari/BA, Ata de 

Análise e Julgamento das Propostas de Preços, DESCLASSIFICANDO a Recorrente, mas da 

análise da fundamentação da COMPEL, depreende-se que houve excesso de formalismo, 

ensejando na equivocada desclassificação da Recorrente. Afirma que a motivação da sua 

desclassificação, fundamentou-se em ato de excessivo rigor de análise e que os valores 

apresentados no seu cronograma físico financeiro estão em consonância com o valor da 

proposta comercial, bem como do valor constante da planilha orçamentária, mas que houve, 

no ato da utilização do modelo do cronograma disponibilizado pelo órgão, erro formal de 

atualização do valor destacado nas colunas “total por etapa”. Aduz que, não obstante este 

erro formal, há total correspondência do somatório dos valores distribuídos ao longo dos 24 

meses de execução dos serviços com o valor da proposta comercial, bem como planilha 

orçamentária apresentada. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: inicialmente cumpre destacar que devido à intensa 

contratação de obras que se dá o âmbito do Município e que a licitação em tela se deu em 4 

lotes com a participação de aproximadamente 37 empresas, é absolutamente razoável o prazo 

de 95 dias para divulgação das análises das propostas de preços.  

Com relação ao erro quanto à coluna “Total por Etapa” em cotejo com a planilha orçamentária, 

não procede o argumento de se tratar de excesso de formalismo. O intuito do cronograma físico 

financeiro é obrigar a contratada e executar precisamente aquela quantidade de serviço em cada 

etapa. Ao final da execução do objeto, evidentemente o valor total do cronograma coincidirá 

com o valor da planilha orçamentária. O motivo de desclassificação da Recorrente é ter 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

proposto um cronograma de execução diferente do exigido pela Administração. A exigência da 

licitação não é apenas a execução total da obra, mas sim a execução na exata proporção exigida 

no cronograma físico/financeiro. Razão pela qual não procede o argumento da Recorrente. 

Ademais, a recorrente foi também desclassificada por descumprir exigência do edital prevista 

no item 7.3.g, deixando de indicar os serviços a serem subcontratados obrigatoriamente 

conforme determinado no item 13.3.1 do Edital, fundamento sobre o qual não teceu qualquer 

argumento em seu recurso. Desta forma, ainda que se considerasse procedente o argumento 

suscitado no recurso, persiste outra causa de desclassificação.  

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 MEDEIROS 

SANTOS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS 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 001/2019 – 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, 15 de julho de 2019.  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

Manoel  Alves Carneiro 
Presidente em 

 Exercício 

 
Vagner Júlio da 

Cunha 
Apoio 

Ricardo Santos 
Santana  

Apoio  

Antônio Sérgio 
Moura de Sousa 

Apoio 

José Múcio Jarjor 
Montenegro  

Apoio 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Camaçari/BA, 15 de julho de 2019. 

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 001/2019 – COMPEL., 

interposto pela licitante MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

PROJETOS LTDA., 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 da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 – COMPEL. 

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

 

Comissão Permanente de Licitação - Compel 

Manoel  Alves  Carneiro  

Pres. Em exercicio 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS 

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 

MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS 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 001/2019 – COMPEL.. 

Camaçari/BA, 15 de julho de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


