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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 025/2019 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa para execução da manutenção corretiva, preventiva, 

ampliação, construção derede de drenagem e esgoto na Sede (lote 1) e na Costa (lote 2), no 

município de Camaçari –BA (Conforme Projeto e demais anexos –fazendo parte deste Edital). 

 

DATA DE ABERTURA: 19/11/2019 

RECORRENTE: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de desclassificação da proposta de preços da empresa Recorrente foi comunicada em 

sessão ocorrida em 17/02/2020, pessoalmente em ata de sessão pública. A recorrente 

apresentou seu recurso em 27/02/2020.  

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 haja vista 

que o expediente nesta serventia foi suspenso entre 24/02 e 26/02 em virtude do carnaval, 

retornando apenas no dia 27/02/2020, data do protocolo. 

Outrossim, na data de 05/03/2020 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa 

CONSÓRCIO NOVA CAMAÇARI. e em 06/03/2020 foram protocolizadas contrarrazões de 

recurso pela empresa CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.Ambas 

também tempestivas tendo em vista que a comunicação do recurso aos demais licitantes se deu 

em 28/02/2020, em consequência do que se deflagrou prazo de 5 dias para impugnação do 

recurso, na forma do art. 109, §3º da Lei 8.666/93. 
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RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente teve sua proposta de preço desclassificada no Lote 01 por dois motivos: 1.1. Os 

preços unitários e totais foram calculados utilizando truncamento resultando emdiferença de R$ 

13.785,83 para menor; 1.2. O cronograma físico / financeiro herdou as diferenças apresentadas 

na planilhaorçamentária. Inconformada, a Recorrente interpõe o Recurso Administrativo 

analisado adiante. 

Já para o Lote 02, a proposta foi desclassificada também por dois motivos: 1 – não apresentou 

regra de arredondamento, utilizando a regra de truncamento para a obtençãodos preços 

unitários com BDI e nos preços totais de cada item da proposta, resultando em umadiferença de 

R$ 7.226,26 a menor no preço total geral; 2 – não apresentou regra de arredondamento na 

composição dos preços unitários. 

 

DO PEDIDO RECURSAL 

“1.Requer que a comissão reveja seus atos e reconsidere a decisão que desclassificou a 

recorrente, por ter atendido as exigências do edital, além de ter ofertado o preço mais baixo e 

gerar economia para os cofres públicos; 2. Que desclassifique a licitante CAMPBEL por não 

entregar juntamente com sua proposta de preço as composições de preços unitários como 

fizeram todos os licitantes; (...)” 

 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES DE CONSÓRCIO NOVA CAMAÇARI 

“(...)requer sejam acolhidos os argumentos aqui trazidos para não reformar a r. decisão 

administrativa exarada por esta D. Comissão Permanente de Licitação, mantendo, assim, a 

Recorrente desclassificada”.  
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DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES DE CAMPBEL CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM 

“(...)requer seja indeferido o recurso apresentado pela recorrente em função da 

inaplicabilidade de seus pífios argumentos, bem como sejam aceita as argumentações aqui 

formalizadas para que seja mantida a decisão que declarou a CAMPBEL CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM vencedora do certame, dando prosseguimento a adjudicação e posterior 

homologação do objeto licitado”. 

 

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 a Comissão, na fase de habilitação, inabilitou a 

recorrente por motivos inexistentes, mas voltou atrás do seu julgamento e a habilitou após 

recurso fundamentado com provas. Aduz que ao que parece a comissão vem tentando tirar a 

recorrente da concorrência, mantendo apenas as duas empresas que já executam o mesmo 

objeto no município, assim como fez também agora na fase de proposta de 

preços.CONTRARRAZÃO RECURSAL NOVA CAMAÇARI:Não houve contrarrazão quanto a 

este argumento.CONTRARRAZÃO RECURSAL CAMPBEL:Não houve contrarrazão quanto a este 

argumento. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Inicialmente, cumpre demonstrar que a Recorrente vem 

tentando classificar como pessoais as decisões da Comissão de Licitação, razão pela qual este 

tópico será dedicado à demonstração de possível atuação de má-fé por sua parte, a qual sugere-

se seja analisada a posteriori no competente procedimento administrativo e/ou judicial. 
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A Recorrente participa de licitações no Município de Camaçari há muitos anos, conhecendo 

amplamente o posicionamento da Comissão de Licitação com relação a diversos pontos, 

conforme será demonstrado adiante.  

Contudo, quandoé surpreendida com a mudança de posicionamento da Comissão, seja por 

evolução de entendimento, seja por ordem de órgãos de controle externo, e é classificada ou 

habilitada mesmo tendo cometido algum erro que historicamente era causa de exclusão do 

certame, aparentemente adota subterfúgios para não concluir o certame por vontade própria. 

Vamos aos exemplos. 

Nos últimos dois anos, a Recorrente PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., 

participou inúmeras licitações, sendo analisadas por amostragem 20 licitações, como critério de 

escolha as que tiveram recursos administrativos em uma ou todas as fases, sendo o seguinte 

cenário resultado de suas participações: 

 Classificada e habilitada em 10licitações; 

 Recusou-se a renovar sua proposta em 3 licitações, sendo que era a provável vencedora 

em 2 delas; 

 Foi impedida de participar em 2 delas, por estar vigente, à época, penalidade que a 

impedia de licitar com a Administração; 

 Foi inabilitada em 3 delas por não atender as parcelas de relevância solicitadas no 

edital; 

 Foi desclassificada em 6 delas. 

Desta análise temos as seguintes coincidências em termos de classificação de propostas: 

1. Na CP 03/2018, Lote II e na CP 03/2019, Lotes I e II, a PJ foi desclassificada por 

apresentar serviços idênticos com preços distintos na mesma planilha de preços. Os 

editais de licitação deste Município vedam que para um mesmo serviço ou insumo a 

licitante ofereça preços distintos em diferentes momentos de sua planilha.  

2. Na CP 08/2018 e na CP 04/2018 deixou de cumprir com a obrigação de subcontratar no 

valor exato de 30%, sendo que na CP 04/2018 cumpriu corretamente a diligência que 

determinou a correção, tendo deixado de cumprir na CP 08/2018, sem motivo aparente. 
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3. Nas CP 11/2018 e 21/2019 informou preços com BDI acima do valor orçado pela 

Administração.  

Já no que se refere às habilitações, a Recorrente apenas foi inabilitada em certame cuja parcela 

de relevância não foi demonstrada, são eles: 

1. CP 12/2018;  

2. CP 15/2018; 

3. CP 07/2019. 

Tendo sido impedida de participar por força de aplicação de penalidade em 2 licitações, a 

saber: 

1. CP 16/2019; 

2. CP 12/2019. 

Sendo que após decisão judicial exarada nos autos do processo de nº 8004917-

27.2019.8.05.0039 que suspendeu o ato administrativo de aplicação de penalidade, passou a 

participar de todos os certames a partir da referida decisão, tendo vencido algumas e chances de 

vencer outras, mas as tendo recusado. Vejamos. 

1. CP 13/2019 – a Recorrente foi classificada no Lote I, mas deixou de ser vencedora por 

não ter renovado sua proposta.  

2. CP 27/2019 – a Recorrente foi habilitada e após classificada com o menor preço, não 

tendo sequer comparecido à sessão de abertura de proposta de preços. Foi convocada 

para revalidar sua proposta e não o fez, abrindo mão de vencer o certame. Ressalte-se, 

após não responder e-mails encaminhados pela Comissão, não atender à publicação em 

imprensa oficial, somente se negou a revalidar a proposta após ter sido notificada 

pessoalmente por um preposto da Comissão em sua sede. 

Em outros ainda em curso, deverá ser observado o comportamento da Recorrente, para fins de 

aferição de seu grau de comprometimento com o bom andamento dos procedimentos 

licitatórios neste Município, a saber: 
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1. CP 36/2019 – a Recorrente está habilitada e a licitação em análise de preços no presente 

momento; 

2. CP 37/2019 – a Recorrente está habilitada e a licitação em análise de preços no presente 

momento; 

3. CP 31/2019 – a Recorrente está habilitada e classificada com o menor preço em ambos 

os lotes. O certame encontra-se em análise de recurso, tendo a Recorrente reais chances 

de sagrar-se vencedora, devendo ser observado qual será seu comportamento neste 

certame; 

4. CP 33/2019 – a Recorrente está habilitada, restando ainda a abertura da proposta de 

preço, o que se dará após julgamento de direito de petição apresentado por outra 

licitante. 

Por fim, diversas outras licitações com a participação da Recorrente transcorreram com sua 

habilitação e classificação, inclusive com alguns erros diligenciados, a saber: 

1. CP 04/2018 – a Recorrente foi habilitada e classificada, não tendo vencido por não deter 

a proposta mais vantajosa; 

2. CP 01/2019 – a Recorrente foi habilitada e classificada em ambos os lotes, não tendo 

vencido por não deter a proposta mais vantajosa; 

3. CP 02/2019 – a Recorrente foi habilitada e classificada em ambos os lotes, não tendo 

vencido por não deter a proposta mais vantajosa. 

Demais disso, a Recorrente já venceu duas licitações no último ano, tendo dois contratos 

assinados (Contrato 328/2019 no valor de R$ 2.692.253,87 e o Contrato 309/2020 na 

quantia de R$ 11.268.519,11) além de ter aberto mão de outros dois contratos por se 

negar a revalidar as propostas (CC 13/2019 no valor de R$ 6.038.690,32 e outro na CC 

27/2019 de monta R$ 12.968.687,65). 

Some-se a isso um contrato vencido pela Pavloc Construções e Locação de Máquinas LTDA 

EPP, cujo sócio representante em reuniões administrativas no Município de Camaçari éo 

mesmo que representa a PJ Construções e Terraplanagem, Rodrigo Lima de Araújo, filho de 

Pedro de Araújo – sócio representante da Recorrente.O referido contrato perfaz o valor de R$ 

7.783.200,00 (Contrato 190/2020). 
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Não seria demais questionar como uma empresa que alega ser perseguida consegue 

vencer singelos R$ 32.968.150,95 (trinta e dois milhões novecentos e sessenta e oito mil 

cento e cinquenta Reais e noventa e cinco centavos) em licitações???(Obs: Perceba que 

nesse valor não se encontram os quase R$ 8.000.000,00 [oito milhões de Reais] vencidos pela 

empresa do filho da Recorrente, que como dito acima, também representa administrativamente 

em reuniões a própria PJ Construções e Terraplanagem). 

Este breve relatório tem o condão de demonstrar que a Recorrente é tratada igualitariamente em 

todas as licitações. Tendo cometido os mesmos erros em diversas licitações e tendo sido 

classificada e habilitada com chances reais de lograr-se vencedora em tantas outras, além de 

vencido e contratado em outras, o que demonstra indício de possível má-fé na participação dos 

certames com vistas a manufaturar fundamentos para sua teoria da perseguição, ou demonstra a 

inaptidão administrativa e técnica que, a se turno, lastreou o procedimento administrativo para 

apuração e aplicação de penalidade nº 00494.11.07.689.2019 cuja decisão foi suspensa por 

ordem judicial exarada nos autos do processo de nº 8004917-27.2019.8.05.0039.  

Nesse diapasão, é de suma importância ressaltar que esta é a única vitória judicialmente obtida 

pela Recorrente, que vem colecionando decisões desfavoráveis ao longo de suas aventuras 

judiciais sob o pífio pretexto de perseguição. 

Ante todo o exposto, resta claro não haver qualquer pessoalidade ou perseguição da Recorrente, 

razão pela qual este adendo deverá fazer parte de todos os julgamentos de acusações 

infundadas que a PJ CONSTRUÇÕES proferir contra esta Comissão de Licitação, 

requerendo-se, desde já, à autoridade superior que analisará estas razões a instauração de 

procedimento para apurar a conduta da Recorrente em face desta Comissão, 

notadamente se os erros futuramente encontrados forem os repetidos aqui mencionados. 

 

RAZÃO RECURSAL: (2R)alega que foi desclassificada por não ter atendido ao item 8.1 do edital, mas 

que não cabe a uma comissão desclassificar uma licitante que ofertou preço mais baixo por um motivo tão 

irrelevante, alegando não ter apresentado os preços com 2 casas decimais, visto que a mesma apresentou de 

forma satisfatória, o que pese não existir no edital nenhuma exigência de formula específica do programa. Afirma 

que na análise da planilha orçamentária do órgão é possível verificar que usar a função ARRED na multiplicação 

do preços unitários com BDI exigido haverá sempre diferença de centavos para maior, não resultando portanto 
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nos preços originais orçados pelo órgão. Aduz que isto por si já impede qualquer hipótese de desclassificação de 

qualquer licitante neste sentido, pois caso algum licitante não ofertasse desconto e quisesse manter o mesmo valor 

orçado pelo órgão e fosse obrigado a utilizar a função ARRED alguns de seus preços ficariam acima do valor do 

órgão, e aí sim seria motivo de desclassificação. Afirma que por esta razão foi utilizado pela recorrente a fórmula 

TRUNCAR onde após a sua utilização foi verificado que todos os preços ficaram idênticos aos apresentados no 

processo licitatório e que não podendo utilizar duas fórmulas de arredondamento num mesmo orçamento a PJ 

manteve todos os preços com a fórmula TRUNCAR. Conclui afirmando que ofertou seus descontos com todos os 

preços com duas casas decimais como pede o edital e com descontos muito relevantes trazendo enorme economia 

paraa Prefeitura de Camaçari, sendo a única e não relevante diferença entre o que foi apresentado e o que foi 

exigido no edital, a utilização da função TRUNCAR e não ARRED. Afirma que o edital menciona arredondamento 

de 2 casas decimais e não cita nenhuma fórmula de programa exigida para ser utilizada. Por fim, requer lhe seja 

concedido prazo para diligencia invocando o item 11.3.8 do edital e art. 43 da LLC, para que coloque a função 

ARRED na sua planilha caso esse seja o seu desejo, visto que mesmo se houver alteração de preços ainda 

continuaria sendo a proposta mais vantajosa. CONTRARRAZÃO RECURSAL NOVA 

CAMAÇARI:alega que em seu próprio Recurso a Recorrente admite que não atendeu a exigência do Edital e 

que tal fato, indiscutivelmente, acarretaria alteração nos preços unitários e consequentemente no valor global da 

obra. Aduz que a Comissão julgou todas as propostas com isonomia ao aplicar os critérios de julgamento 

conforme previsto no Edital de convocação a todas as participantes do certame, sendo corretamente 

desclassificadas as propostas de preços que não apresentaram arredondamento de 02 casas decimais nos preços 

unitários. Alega que a planilha do excel permite a manipulação de seus dados com fórmulas que mantenham duas 

casas decimais em suas células e, desta forma, não promova interferência no valor final da proposta, diferente do 

apresentado pela Recorrente. Afirma que a Recorrente em momento algum alega ter atendido as exigências do 

edital, ao contrário, afirma que utilizou a regra de truncamento para obtenção dos preços unitários com BDI e 

nos preços totais de cada item da proposta, o que fatalmente resultou em divergência de preços. Conclui aduzindo 

que a Recorrente descumpriu diversos outros itens do edital, a exemplo dos itens 5.28, 5.50, 5.51, 7.6, 7.13, 5.20, 

5.21 e 5.22 da planilha do edital, além de não ter cotado frete nas suas composições. CONTRARRAZÃO 

RECURSAL CAMPBEL:alega que o vício ocorrido na proposta da recorrente é insanável, posto que 

descumpriu exigência explícita do edital no item 8.1. Afirma que além do mencionado item, o item 11.4, letra f) do 

edital previu que o não atendimento da exigência acima seria motivo para desclassificação de proposta. Alega 

que o argumento da recorrente de que havia erros no orçamento inicial do órgão também não procede, pois a 

recorrida conseguiu manusear a planilha oferecida no processo, com a estrita observância dos critérios exigidos 

no edital e obter valor final da proposta, conforme verificado pela Comissão que a classificou. Afirma que a PJ 

admite que utilizou método diferente do exigido, prejudicando a aceitabilidade da sua própria proposta e que 

pretende que a comissão deixe de observar o conteúdo do edital e função de um entendimento subjetivo que a 

beneficiaria e macularia o processo com a não aplicação de princípios importantes, a exemplo da isonomia e 

vinculação ao instrumento convocatório. Conclui afirmando que as regras foram estabelecidas por meio do edital 

publicado anteriormente e aceitas pelos participantes, mediante sua participação passiva sem qualquer 

impugnação. Aduz ainda outras alegações acerca de descumprimento do item 8.1.1 por não ter incluído nos 
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custos despesa com frete, bem como apontou alterações de especificações do edital por parte da recorrente, 

dentre outras alegações.   

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: A questão em tela cinge-se a cumprimento ou não de 

previsão expressa do edital em face da qual o próprio instrumento convocatório comina a 

explícita penalidade de desclassificação.  

O item 11.4.f do edital assim determina que serão desclassificadas as propostas que não 

apresentarem seus preços unitários e totais com arredondamento com 02 (duas) casas 

decimais, salvo nos casos emque não impliquem na alteração dos preços da proposta. 

A Recorrente ao errar no tratamento a ser dado aos números de sua proposta praticou 

“truncamento”, conforme confessado em sua peça recursal e não “arredondamento”. Neste 

ponto vale tecer explicações. 

Os números têm representações decimais infinitas, por esta razão a eles podem se aplicar dois 

tipos de tratamento: arredondamento ou truncamento.  

A regra do tratamento mediante arredondamento é simples e está contida na NBR5891: 

Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser 

conservado for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado 

permanecerá sem modificação. Exemplo: 1,333 3 arredondado à 

primeira decimal temos: 1,3.  

Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser 

conservado for superior a 5, ou, sendo 5, for seguido de no mínimo um 

algarismo diferente de zero, o último algarismo a ser conservado deverá 

ser aumentado de uma unidade. Exemplo A: 1,666 6 arredondado à 

primeira decimal temos: 1,7. Exemplo B: 4,850 5 arredondados à 

primeira decimal temos: 4,9. 

Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser 

conservado for 5 seguido de zeros, dever-se-á arredondar o algarismo a 
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ser conservado para o algarismo par mais próximo. Conseqüentemente, 

o último a ser retirado, se for ímpar, aumentará uma unidade. Exemplo: 

4,550 0 arredondados à primeira decimal temos: 4,6. 

Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado 

for 5 seguido de zeros, se for par o algarismo a ser conservado, ele 

permanecerá sem modificação. Exemplo: 4,850 0 arredondados à 

primeira decimal temos: 4,8. 

 

Já o truncamento implica em desprezar todos os demais números a partir do limite dado pela 

regra eleita (duas casas decimais). 

A Lei 9.069/95 estabeleceu regras para monetização dos números a fim de viabilizar a 

mercancia. Admitir valores além da casa decimal, inviabilizaria o comércio na civilização. 

Assim é que não apenas a suscitada Lei 9.069/95 prevê a escrita das frações que seguem à 

unidade inteira da moeda sob a forma decimal, mas sim qualquer legislação no mundo 

capitalista que trate de moedas para comércio de mercadorias (em sentido amplo, portanto 

englobando serviços e futuros). 

Desta forma, para o caso em tela não cabe ao proponente a eleição de qual tratamento deverá 

ser dado aos produtos dos cálculos de seu preço. Cabe ao Edital estabelecer qual regra será 

considerada válida para que todos os licitantes participem em igualdade de condições ofertando 

suas propostas com base em regras previamente definidas. Assim foi estabelecido no item 

11.4.f do instrumento convocatório. 

 

Nada obstante, ressalva-se o direito da Recorrente de procurar guarida jurisdicional, ante o que 

esta Comissão cumprirá prontamente qualquer decisão dos órgãos de controle externo que 

determinem interpretação diversa da ora proferida em relação ao instrumento convocatório e à 

necessidade de arredondamento. 
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Não é demais também questionar os motivos que levam à Recorrente a, cientes da regra 

editalícia de arredondamento, aplicar o truncamento.Conforme acima relatado, a 

Recorrente fora classificada nos últimos dois anos, por amostragem, em 10 (dez) licitações, 

aplicando para todas elas, a regra de arredondamento constante do instrumento convocatório.  

 

E porque agora erra? Para nós parece muito clara a má fé com que a Recorrente vem 

conduzindo suas participações em licitações no Município de Camaçari, apresentando 

propostas com erros dos quais tem pleno conhecimento, apenas no intuito de fabricar 

desclassificações que sustentem sua patética tese de perseguição.  

 

Com relação aos argumentos trazidos em contrarrazões que se referem a possíveis outras 

causas de desclassificação da Recorrente, não é possível, nesta altura do certame, analisa-los, 

posto que todas as licitantes gozaram de prazo para recurso administrativo, momento em que 

poderiam tratar do tema, sendo intempestivo os apontamentos em sede de contrarrazões.  

Por fim, vale ressaltar que as licitantes em todas as licitações conseguem dar o tratamento 

correto aos números, inclusive nesta licitação todas as demais concorrentes cumpriram os 

requisitos de arredondamento. Não sendo razoável que a recorrente não os tendo cumprido, seja 

beneficiada de sua própria torpeza. 

 

RAZÃO RECURSAL: (3R)alega que a comissão julgou classificada a licitante CAMPBEL de forma 

irregular, pois foi a única empresa que não entregou as composições de preços impressas. Aduz que como se sabe 

é de costume em todos os certames de Camaçari que seja entregue junto com a proposta as composições de 

preços unitários impressas e em meio digital, inclusive a recorrente foi julgada desclassificada por esse motivoem 

outra concorrência de nº 03/2018, inclusive onde declarou vencedora a mesma licitante CAMPBEL. Aduz que a 

esse respeito o edital no item 11.4 J) prevê que será desclassificada a proposta que estiver em falta com qualquer 
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dos documentos de forma impressa. Afirma que solicitou à comissão cópia das propostas das empresas e foram 

disponibilizadas cópias do CONSÓRCIO CAMAÇARI com a proposta e composição de preços unitários, porém 

da empresa CAMPBEL só foi apresentado a proposta de preços, portanto não teria condições de avaliar 

detalhadamente os seus preços. Questiona o intuito da comissão de licitação em se negar a entregar a cópia das 

composições da licitante CAMPBEL. Afirma que a comissão alegou que a CAMPBEL só entregou em CD e que 

por isso não poderia ter sido disponibilizada, mas que no seu entender mesmo assim poderia ter lhe sido 

disponibilizado tais documentos, conclui afirmando que aproveita a oportunidade para mais uma vez solicitar da 

comissão as cópias das composições de preços unitários da mencionada licitante. CONTRARRAZÃO 

RECURSAL NOVA CAMAÇARI: Não houve contrarrazão quanto a este 

argumento.CONTRARRAZÃO RECURSAL CAMPBEL:alega que neste ponto a recorrente busca 

apenas tumultuar o processo e que não tem compromisso com as finalidades do edital. Afirma que o edital não 

estabelece como obrigatória a apresentação da composição de preços unitários na forma impressa, conforme 

leitura do item 8.2, subitem d) do edital. Conclui afirmando que apesar de já ter atendido o quanto determinado 

pelo edital, se mantém à disposição para oferecer a versão física da referida composição suscitada.  

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Inicialmente cumpre destacar que a Comissão de Licitação 

do Município de Camaçari, historicamente, procedia com a desclassificação de empresas que 

deixassem de apresentar a via impressa seja da proposta de preços, seja da composição de 

custos unitários.  

 

No entanto, em 26/07/2019, a requerimento da Recorrente PJ CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA., foi concedida tutela provisória de urgência no processo judicial 

de nº 8000554-94.2019.8.05.0039, que determinou o que se segue: 

“Em 19 de junho de 2018, a comissão permanente de licitação, 

através de seu presidente, prolatou decisão que resultou na 

desclassificação de PJ CONSTRUÇÃO LTDA. sob o argumento 

de que a parte autora apresentara proposta de preços somente 

através de CDr, tendo deixando de apresentar a via impressa, a 

qual fora aceita, inicialmente, pela comissão, sem qualquer 

espécie de ressalva. 
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(...) 

Em razão do exposto, determino a expedição de Mandado ao 

representante legal do Município de Camaçari, para imediata 

suspensão dos contratos e das respectivas ordens de serviços, 

resultantes do lote um da concorrência pública nº 03/2018, no 

estado em que se encontram, até ulterior decisão judicial, para 

apreciação dos demais pedidos articulados pela requerente nos 

autos no decurso da presente ação. (...)” 

 

Embora tal decisão tenha sido suspensa liminarmente em sede de Agravo de Instrumento (cujo 

mérito ainda não foi julgado), a Administração Municipal se abstém de desclassificar empresas 

que não apresentem composições de custo unitário impressas, pois a decisão do Agravo não se 

pronunciou sobre o mérito da desclassificação, levando em consideração apenas a falsa 

narrativa da cronologia dos fatos feita pela Recorrente, o que retirou do caso concreto os 

requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que não havia mais perigo na demora, 

veja-se: 

“Por outro lado, a alegação de urgência, pela Agravada, não 

encontra respaldo nos elementos constantes dos autos 

originários, não se prestando a justificar a concessão da medida 

deferida em favor da Agravada: a ação ordinária n. 8000554-

94.2019.8.05.0039 foi ajuizada foi em 25.04.2019 com vistas à 

suspensão de contrato e ordem de serviço, “no estado em que se 

encontram” (ID 4508983), bem como a reintegração da empresa 

Agravada na “fase classificatória de apresentação de propostas, 

no procedimento licitatório CP 003/2018” (ID 4508987), quando 

o contrato referente a tal licitação foi assinado em 20.06.2018 

(ID 4509005) e a Ordem de Serviço data de 08.08.2018 (ID 

4509008). 
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Segundo, porque a paralisação das obras de “confecção de 

redutor de velocidade, manutenção, conservação, recuperação de 

pavimentação em C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a 

quente), e capeamento sobre pavimentação em paralelepípedos 

com C.B.U.Q na sede do Município de Camaçari”, n o “estado 

em que se encontram” acarreta prejuízo ao erário e à 

comunidade.  

À vista do exposto, defiro a liminar perquirida pelo Agravante, 

suspendendo os efeitos das decisões Ids 4508983 e 4508987 até 

ulterior deliberação.” 

 

Nada obstante, considerando ausência de analise meritória na decisão de Agravo, a 

Administração manterá a postura de não desclassificação por motivos semelhantes até o 

julgamento do mérito do caso concreto supra, a fim de evitar tratamento desigual entre 

licitantes, bem como evitar novas demandas judiciais acerca da mesma classe de fato jurídico. 

Isto posto, razão não assiste à Recorrente, que demonstra pretender ser tratada de forma 

privilegiada, o que não soe ocorrer no âmbito desta Comissão de Licitação. 

 

 

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: 
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1 –NEGAR PROVIMENTOao 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 INTERNACIONAL Nº 025/2019 – 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, 16 de março de 2020. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

Antônio Sérgio Moura 
de Sousa 

Presidente  da  
Compel  

 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 
 

Manoel Luiz Costa 
Rodrigues  

Apoio  
 

 
Jussara Souza de 

Oliveira 
Apoio  

 

 
 
 

Ana Carolina I S 
Rosa Santana 

Apoio 

Manoel  Alves  
Carneiro 

Apoio 
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Camaçari/BA, 16 de março 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 INTERNACIONAL Nº 025/2019 – 

COMPEL., interposto pela licitante  PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., 

contra a decisão da Comissão de Licitação.  

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

deNEGAR PROVIMENTOao 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 INTERNACIONAL Nº 025/2019 – COMPEL. 

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

 

Antonio Sergio Moura de Sousa 

Presidente da COMPEL 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 



 

 17 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Secretário da Administração 

Nesta 

 

 CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 025/2019 – 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, § 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 PJ 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTOao 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 INTERNACIONAL Nº 025/2019 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 16 de março de 2020 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


