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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: SAN JUAN ENGENHARIA 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 12/06/2019.  

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 para o Lote II desclassificada por uma razão: (i) não 

apresentou composição de encargos sociais e BDI impressos, inconformada com esta decisão, 

interpôs o recurso que adiante se passa a anlisar. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...) vem requerer: A) que seja reformada a decisão que desclassificou a empresa Recorrente 

SANJUAN ENGENHARIA LTDA, para que seja classificada em referência ao Lote II, pelas 

razões acima expostas, por ser de direito e por respeitar o edital, bem como a legislação 

pertinente, o que merece o provimento do presente Recurso” 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO JULGAMENTO  

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

para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que apesar de fornecer toda a documentação necessária e, 

por isso, ser classificada nos lotes I, III e IV, a Recorrente, de maneira surpreendente, foi 

desclassificada quanto ao Lote II, pela seguinte justificativa: “1.1 não apresentou composição 

de encargos sociais e BDI impressos”. Afirma que a mesma documentação apresentada e 

aceita para os lotes I, III e IV, foi apresentada para o Lote II, razão pela qual não há como 

entender a decisão que desclassificou a Recorrente. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: A Recorrente não apresentou a mesma documentação para 

os Lotes I, II, III e IV. Para o Lote II a Recorrente deixou de cumprir a obrigação de apresentar 

impressa a composição de encargos sociais e BDI. Veja-se como foi decidido: 

 

Neste ponto, demonstra-se a exigência do item 7.3.b do edital: 

 

Muito embora, para os Lotes I, III e IV, a Recorrente tenha cumprido tal obrigação, razão pela 

qual restou classificada naqueles lotes, assim não procedeu quanto ao Lote II.  

Importante remarcar que cada Lote requer sua documentação completa, não sendo possível e 

nem razoável inferir que a ausência de um documento na proposta de um determinado lote 

pode ser suprida pela sua presença em outro. 

Desta forma, nega-se provimento ao argumento recursal posto que para o Lote II, 

diferentemente dos demais lotes em que participou, a Recorrente deixou de apresentar sua 

composição de encargos sociais e BDI na forma impressa, conforme exigência do item 7.3.b do 

Edital. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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 SAN JUAN 

ENGENHARIA 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 SAN JUAN ENGENHARIA 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 SAN JUAN ENGENHARIA 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 SAN 

JUAN ENGENHARIA 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 


