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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de 

construção da Praça e Quadra de Sucupió de Abrantes, no distrito de Abrantes, no Município 

de Camaçari (BA). 

DATA DE ABERTURA: 24/07/2020 

RECORRENTE:KRS CONSTRUTORA EIRELI 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

O resultado da análise do julgamento da fase de propostas de preços do certame foi publicado 

em 02/09/2020. A Recorrente apresentou seu recurso em 04/09/2020. 

Na forma do art. 109, I da Lei nº 8.666/93, o prazo para apresentação de recurso contra decisão 

da fase de julgamento das propostas é de 5 (cinco) dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso 

apresentado. 

 

RESUMO DOS FATOS 

Em apertada síntese, alegou a Recorrente que a Comissão decidiu equivocadamentepela sua 

desclassificação, por ter supostamente apresentado BDI com resultado superior ao definido na 

planilha de referência, acarretando valores a maior para os preços unitários e totais da planilha 

orçamentária. 

Argumentou, ainda, que não merece prosperar a desclassificação, pois o seu cálculo do BDI foi 

empregado na formula dada pela Administração, de modo que alcançou a soma de 20,35% 

admitida. 
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Seguiu asseverando que “ocorreu apenas erro de digitação no item de lucro, (6,19), o que, por 

sua vez, não interfere no cálculo, muito menos acarretou valores a maior para os preços 

unitários e totais da planilha orçamentária já que o mesmo foi calculado pelos valores 

dispostos na legenda (8,04), chegando-se ao BDI do órgão.”. 

Por fim, arrematou que, diferentemente, não lhe foi oportunizada a realização de diligência para 

saneamento da sua proposta, o que, segundo a Recorrente, feriu o princípio da isonomia. 

 

DO PEDIDO RECURSAL 

 

 

 

 

DO JULGAMENTO  

Antes de entrarmos na análise da pretensão recursal, cumpre ressaltar que, acerca da suposição 

da Recorrente de que a Comissão teria a tratado diferentemente de outras licitantes (quebra da 

isonomia), não assiste razão o referido argumento, pois a situação identificada na proposta da 

KRS é diferente das demais empresas por ela mencionadas. 

O problema na proposta da KRS, como afirmado pela própria, versou acerca de erro de 

digitação que, segundo avaliação prévia da Comissão julgadora, “acarretou valores a maior 

para os preços unitários e totais da planilha orçamentária...”, ao tempo em que a situação das 

demais licitantes versou acerca de adoção da regra de arredondamento, cujo resultadoestabelece 

como plenamente factível a aplicação da regra da diligência prevista no item 11.3.4 do edital: 
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“Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos, e/ou divergência entre valor por 

extenso e numérico, existentes nas planilhas apresentadas, a Comissão procederá à diligência 

para que a licitante efetue a correção dos cálculos, mantendo os preços unitários e os 

quantitativos da planilha, no prazo de 02 (dois) dias úteis, passando a ter validade o resultado 

após a correção.” 

Acontece, porém, no que se refere a pretensão da KRS em sua peça irresignatória, com as 

informações decorrentes da abertura das fórmulas procedidas pela referida empresa através dos 

anexos de seu recurso, a Comissão realizou nova verificação minuciosa, através da qual restou 

confirmado que deve ser acolhido o recurso, pois, ficou ratificado que o percentual do BDI 

definido pela Administração nas planilhas de referência foi devidamente observado, estando as 

planilhas da Recorrente de acordo com as exigências do edital, tanto em relação ao BDI, quanto 

em relação aos preços unitários e totais. 

Dessa forma, esclarecidas as questões atinentes à análise prévia, ao contrário do que havia sido 

definido no julgamentoda fase de preços, a diligência/ajuste já promovida pela Recorrente em 

seu recurso não altera o conteúdo da sua proposta, de modo que deve ser revista a sua 

desclassificação. 

Como cediço, há entendimento sumulado no STF (Súmulas 346 e 473), que dá a Comissão o 

poder de autotutela, através do qual, em juízo crítico, constatando o vício, esta poderá revogar 

seus atos (desclassificação prévia), visando a consecução das finalidades a que se destina a 

licitação e para garantir a observância aos princípios norteadores do certame, a exemplo da 

competitividade e do interesse público. 

Isto posto, com a estrita observância do conteúdo do edital e do entendimento jurisprudencial 

dominante, adotando todos os cuidados necessários para obtenção do resultado correto, justo e 

isonômico, deverá ser acolhido o recurso da Recorrente. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, fundamentada nos termos do edital, e com base no 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina, na jurisprudência 
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dominante e nos dispositivos da Lei 8.666/93, resolve conhecer do recurso interposto pela KRS 

CONSTRUTORA EIRELI, para no mérito: 

1 – DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, tornar a KRS CONSTRUTORA classificada e apta a seguir no 

certame, modificando a decisão proferida no bojo da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 – 

COMPEL. 

2 – Negar o pedido de remessa à Autoridade Superior, uma vez que não ocorrida a hipótese de 

remessa prevista no art. 109, §4º da Lei 8.666/93, posto que a autoridade que praticou o ato 

recorrido reconsidera sua decisão e dá provimento ao recurso manejado. 

Camaçari/BA, 16 de setembro de 2020. 
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