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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2019 – LICITAÇÃO INTERNACIONAL. 

OBJETO:Contratação de empresa especializada no serviço de execução de pavimentação 

asfáltica em CBUQ,contemplando execução de camada de base em solo-brita e brita-

graduada, execução de sistema dedrenagem de águas pluviais com tubos de concreto, em vias 

urbanas dos distritos de Monte Gordo,Abrantes e Sede, no município de Camaçari-BA. 

(conforme Projeto Básico e Planilhas anexas ao processo). 

DATA DE ABERTURA: 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019 

RECORRENTE:CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de desclassificação da empresa Recorrente foi publicada no Portal de Compras em 

21/11/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 27/11/2019.  

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. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente teve sua proposta de preços desclassificada do certame por descumprimento de 

exigências nos 6 lotes em que participou: 

 No Lote 1: NÃO apresentou regra de arredondamento de duas casas decimais, na 

multiplicação entre o valor do custo unitário x o BDI, resultando diferenças no valor de 

R$0,01 (Hum centavo), que por sua vez, quando multiplicado pelas quantidades de cada 

serviço, originou uma diferença a menor no valor total da Proposta de R$3.924,47 (Três 

Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos); 

 No Lote 2: apresentou na coluna “Quant.”, no item 8.2.4, valor divergente em relação a 

planilha base fornecida no edital. Conforme item 11.3.7 do Edital: Será 

Desclassificadaa proposta que: b) Apresentar divergência entre os quantitativos da 

planilha da licitante e a planilha do Município. 
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 No Lote 3: Diversos itens de serviços apresentaram diferença de R$0,01 nos seus 

valores unitários com BDI resultando em diferença de R$5.494,24 para menor no valor 

global da proposta; 

 No Lote 4: Diversos itens de serviços apresentaram diferença de R$0,01 nos seus 

valores unitários com BDI resultando em diferença de R$7.325,63 para menor no valor 

global da proposta; 

 No Lote 5: Diversos itens de serviços apresentaram diferença de R$0,01 nos seus 

valores unitários com BDI resultando em diferença de R$7.325,63 para menor no valor 

global da proposta; 

 No Lote 6: Diversos itens de serviços apresentaram valores unitários com BDI com 

diferença de R$0,01 resultando em valor global R$ 6.279,11 para menor. 

Inconformada, a Recorrente interpõe o Recurso Administrativo analisado adiante. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...)aguarda acolhimento do presente Recurso para: A) seja reconsiderada a decisão 

Recorrida, declarando-se a proposta da Recorrente Classificada, e consequentemente, 

vencedora em todas (...)” 

DO JULGAMENTO  

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

didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R)alega que independentemente da forma de arredondamento 

utilizado, há uma omissão no edital sobre a regra a ser aplicada nesse ponto e para todos os 

efeitos a recorrente apresentou o menor preço global para a execução dos serviços. Aduz que 

não deixou de atender ao edital quando utilizou na sua proposta o arredondamento para 

baixo, conhecido como (truncamento), já que não está explícito no edital qual método/regra de 

arredondamento deve ser. Afirma que o método utilizado do truncamento foi o mesmo utilizado 

pela prefeitura nos cálculos da composição de preço. Alega que não há razoabilidade nem 

qualquer fundamento legal que embase a desclassificação da recorrente por ter utilizado em 

seus cálculos o arredondamento par abaixo. Alega que a Lei 9.069/95 em seu art. 1º só permite 



 

 3 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

uma casa decimal na moeda Real, não existindo na moeda nacional valores além da casa 

decimal. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: À Recorrente não assiste razão. 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, oúltimo algarismo a ser conservado 

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

primeiradecimal 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 conservadodeverá 

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 

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 primeiradecimal temos: 4,6. 

Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado 

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

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

primeiradecimal temos: 4,8. 

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

regra eleita (duas casas decimais). 
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Como trazido pelo Recorrente, a Lei 0.69/95 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). Como observado pelo Recorrente, no comércio 

de valores mobiliários e títulos da dívida pública, as frações resultantes devem ser desprezadas 

ao final dos cálculos. 

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 

11.3.7.f do instrumento convocatório: 

 

 

Assim sendo, não cabe ao Recorrente a definição de arredondar ou truncar as resultantes de 

seus cálculos, pois foi definido no edital esta regra, razão pela qual nega-se provimento ao 

argumento suscitado. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que quanto ao lote 2 o erro verificado no quantitativo do 

item 8.2.4 deveria ser revisto pela Comissão de Licitação e corrigido, pois se trata de um erro 

induzido pelo próprio ente público municipal, pois foi retirado da planilha oferecida pela 

própria prefeitura. Alega que na planilha do ente, no item 8.2.4, a segunda casa decimal ficou 

oculta, criando uma falsa aproximação. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Também não assiste razão ao Recorrente. As planilhas 

orçamentárias foram disponibilizadas no portal de compras em formato xls. justamente para 

que possam ser observadas todas as fórmulas aplicáveis a todas as células. Caso fossem 

irrelevantes as fórmulas seriam disponibilizados arquivos impressos ou em .pdf.Não por outra 

razão é que o edital em seu item 11.3.7.b comina a pena de desclassificação para a divergência 
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de quantitativos, exatamente por disponibilizar em formato acessível e prático para ser copiado 

suas planilhas orçamentárias: 

 

Todas as licitantes indicaram os quantitativos adequados para o item 8.2.4 e todos os demais 

itens, não sendo plausível que apenas a Recorrente tenha sido induzida a erro.  

Desta forma, não procede também este argumento da Recorrente. 

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 CERQUEIRA 

CORREIA 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 16/2019 – LICITAÇÃO INTERNACIONAL. 

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 dezembro de 2019. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

Antônio 
Sérgio Moura 

de Sousa 
Apoio 

 
 

Erasmo Antônio 
Rodrigues 

Santos 
Apoio 

 
 

Manoel Luiz C. 
Rodrigues 

Apoio 

 
 

Manoel  Alves  
Carneiro  

Apoio 

 
 

Marília Ribeiro 
Nunes 
Apoio 

 
 

José 
MúcioJarjor 
Montenegro 

Apoio 
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Camaçari/BA, 16 de dezembro 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 16/2019 – LICITAÇÃO 

INTERNACIONAL., interposto pela licitante CERQUEIRA CORREIA 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 16/2019 – LICITAÇÃO INTERNACIONAL. 

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

 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente em exercício  
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Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 

 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2019 – LICITAÇÃO INTERNACIONAL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO PELA 

LICITANTECERQUEIRA CORREIA 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 licitanteCERQUEIRA 

CORREIA 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 16/2019 – LICITAÇÃO INTERNACIONAL. 

Camaçari/BA, 16 de dezembro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


