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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

JULGAMENTO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 – COMPEL 

OBJETO: Contratação de empresa para a 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 e na 

Orla do Município de Camaçari – Bahia.  

DATA DE ABERTURA: 09 de abril de 2018 

PETICIONANTE: P J  CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de habilitação da empresa Recorrida foi publicada no Portal de Compras em 

08/06/2018. A recorrente apresentou seu recurso em 15/06/2018.  

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

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

Outrossim,  na data de 18/06/2018 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa 

CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. Também tempestivas tendo 

em vista a publicação da interposição de Recurso realizada no dia 18/06/2018. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrida foi habilitada no certame por, no entender da COMPEL, ter atendido a todos os 

requisitos do edital. Inconformada a Recorrente interpõe recurso impugnando a habilitação 

daquela e também suscitando argumentos contra a sua desclassificação na fase de propostas.  
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DAS  RAZÕES  DO  RECURSO 

O Recorrente alega sucintamente: (1R) que o item 8.2.6 obriga que as garantias devem 

permanecer válidas até no mínimo 60 dias. Mas que o Banco Neon, emissor da apólice de 

seguro da licitante CAMPBEL decretou liquidação extrajudicial e comunicou aos clientes que 

a partir de 05/05/2018 as apólices estariam canceladas; (2R) que a licitante CAMPBEL 

apresentou somente recibo da carta fiança, deixando de apresentar a cópia da apólice de carta 

fiança como exigido pelo item 8.2.6.1, b.1.  

As demais razões de recurso se referem à fase de classificação das propostas, as quais não serão 

conhecidas, vez que exaurida as instâncias administrativas para tratar do assunto 

DO PEDIDO 

“(...)REQUER o Juízo de retratação da COMPEL, em caso de manutenção das decisões 

recorridas, encaminhe o presente recurso para autoridade hierárquica superior para que 

digne-se V. Exa. Conhecer as razões do presente RECURSO HIERÁRQUICO, aplicando o 

efeito suspensivo necessário, no mérito dando-lhe PROVIMENTO, culminando assim com a 

anulação da decisão em apreço, declarando-se a RECORRENTE habilitada para prosseguir 

no pleito, como medida da mais transparente Justiça. 

Bem como requer a decretação de inabilitação da empresa CAMPBEL, em razão da nulidade 

do seguro garantia apresentado, descumprindo assim os itens 8.2.6, 8.2.6.1, b1, do edital, bem 

como as normas de direito.” 

DAS CONTRARRAZÕES 

Em suas contrarrazões a Recorrida CAMPBEL alega em sua defesa que: (1CR) não foi 

comunicada pelo Banco Neon que sua apólice havia sido cancelada; (2CR) que já fazem mais 

de 60 dias que apresentou sua proposta, não havendo mais que se falar em garantia de 

proposta, por força do art. 64, §4º da Lei 8.666/93, momento em que reitera sua proposta 

comunicando que a cumprirá e informando que apresentará garantia da contratação quando 

for confirmada sua habilitação; (3CR) que a comprovação da prestação de garantia se deu 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

mediante recibo emitido pela tesouraria do Município e que a finalidade do recibo emitido 

pela tesouraria é justamente comprovar a prestação da garantia. 

Os demais argumentos de contrarrazões se referem aos argumentos da Recorrente quanto a fase 

de classificação das propostas, os quais não serão conhecidos vez que exaurida as instâncias 

administrativas para tratar do assunto. 

DO  JULGAMENTO  

De início cabe, mais uma vez, ressaltar que os argumentos da Recorrente que se referem a sua 

desclassificação não serão conhecidos e nem os respectivos argumentos de contrarrazões da 

Recorrida, posto que exaurida a via administrativa com relação à decisão de classificação de 

propostas, adentrando esta COMPEL no mérito apenas dos argumentos que se referem à 

habilitação da licitante CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

Desta forma, analisaremos uma a uma as alegações recursais e contra recursais apresentadas 

pela  Recorrente e Recorrida, mas que se refiram apenas à decisão impugnada que fora 

publicada em 08/06/2018 e habilitou a licitante CAMPBEL: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) que o item 8.2.6 obriga que as garantias devem permanecer 

válidas até no mínimo 60 dias. Mas que o Banco Neon, emissor da apólice de seguro da 

licitante CAMPBEL decretou liquidação extrajudicial e comunicou aos clientes que a partir de 

05/05/2018 as apólices estariam canceladas. CONTRARRAZÃO RECURSAL: (1CR) não 

foi comunicada pelo Banco Neon que sua apólice havia sido cancelada; (2CR) que já fazem 

mais de 60 dias que apresentou sua proposta, não havendo mais que se falar em garantia de 

proposta, por força do art. 64, §4º da Lei 8.666/93, momento em que reitera sua proposta 

comunicando que a cumprirá e informando que apresentará garantia da contratação quando 

for confirmada sua habilitação.  DECISÃO FUNDAMENTADA: A recorrente faz uma 

pequena confusão entre garantia da proposta x garantia do contrato. A garantia da proposta 

visa, como o próprio nome já diz, a garantir que a proposta ofertada para participação no 

certame. Isto é, o seu intuito é afastar licitantes que ofertem preços incompatíveis com o objeto 

licitado e ao final se recusem a honrar sua oferta alegando que os preços são inexequíveis. Por 

esta razão é que a garantia da proposta é chamada também de “garantia de participação”.  
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Já a garantia contratual tem por objetivo, como o próprio nome já diz, garantir que o contrato 

seja fielmente executado pelo vencedor do certame, cobrindo a Administração contra eventuais 

incapacidades do contratado. Trata-se de cláusula exorbitante que protege a Administração de 

empresários maliciosos.  

As informações trazidas pela Recorrente, dão conta que foi instaurada a liquidação extrajudicial 

do Banco Neon S/A, garantidor da proposta da Recorrida. O Recorrente traz aos autos 

comunicado emitido via e-mail de que as Cartas Fianças emitidas pelo Banco Neon S/A, 

perderam seus efeitos garantidores a partir de 04/05/2018.   

Segundo a Recorrida, não era de seu conhecimento os fatos trazidos pelo Recorrente, que não 

logrou êxito em provar que a Recorrida fora comunicada da falência do Banco Neon S/A. No 

entanto, nesta altura do certame tais garantias de proposta são irrelevantes, pois todas as 

propostas perderam a validade. A Recorrida suscita que, na forma do art. 64 da Lei 8.666/93 

nenhuma das licitantes está obrigada a cumprir suas ofertas, passando a ser irrelevante se há ou 

não garantia das propostas, pois só há sentido em garantir propostas que estejam dentro de sua 

validade. Desta forma, não há mais que se falar em garantia ou não da proposta, ademais, a 

Recorrida afirmou categoricamente em suas contrarrazões que cumprirá sua proposta, 

renovando-a, portanto.  

Neste ensejo, fica desde já intimada a Recorrida CAMPBEL CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA. para apresentar a garantia do contrato exigida no item 13.6 do 

edital, no prazo de até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, acaso homologada a licitação 

pela autoridade competente. Estando ainda alertada que a não assunção dos termos de sua 

proposta de preços acarretará punição administrativa apurável em procedimento específico e 

aplicação das penalidades previstas em lei, haja vista sua renovação firmada na sua petição de 

contrarrazões. 

Por estas razões, fica prejudicado o julgamento da alegação da Recorrente de que a garantia 

apresentada não está válida, por perda do objeto. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) que a licitante CAMPBEL apresentou somente recibo da carta 

fiança, deixando de apresentar a cópia da apólice de carta fiança como exigido pelo item 

8.2.6.1, b.1. CONTRARRAZÃO RECURSAL: (3CR) que a comprovação da prestação de 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

garantia se deu mediante recibo emitido pela tesouraria do Município e que a finalidade do 

recibo emitido pela tesouraria é justamente comprovar a prestação da garantia DECISÃO 

FUNDAMENTADA: O edital comina a pena de inabilitação para as licitantes que não 

comprovem terem preenchido os requisitos do itens 8.2.6, assim estabelecendo no item 8.2.6.2: 

 

Ao passo em que fica claro no item 8.2.6 o modo pelo qual deve ser prestada a garantia: 

 

A prova de que houve prestação da garantia foi feita mediante apresentação do Recibo da 

Tesouraria do Município, declarando que a recebeu em seu protocolo geral. Ademais, esta 

COMPEL tem adotado a postura de admitir que o recibo de prestação da garantia é suficiente 

em casos deste jaez, como já o fizera nos autos da TP 02/2018, não admitindo, entretanto, que 

seja apresentado mero protocolo de petição redigida por requerente qualquer alegando que a 

garantia foi prestada; é preciso que haja recibo da garantia confeccionado pelo próprio órgão, 

como foi no caso em comento. 

Por esta razão, julga-se improcedente o argumento da recorrente de que o Recibo 

confeccionado pela própria Tesouraria do Município de Camaçari não seria suficiente para 

comprovar a prestação da garantia prevista no item 8.2.6. 

Por fim, cumpre destacar que é corriqueiro nos depararmos com a insatisfação de licitantes com 

relação aos prazos em que esta COMPEL pratica seus atos. Reitera-se o compromisso desta 

comissão em praticar todos os atos que lhe competem no mais exíguo prazo possível, 

garantindo a celeridade nos procedimentos licitatórios, sem deixar, no entanto, de obedecer a 

nenhum prazo legal mínimo fixado em lei. Por esta razão, dispensa-se qualquer emissão de 

juízo quanto às reclamações da Recorrente acerca da celeridade da prática dos atos desta 

COMPEL.  
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Por fim, reiteramos a má fé que vem sendo praticada pela Recorrente, onde suscita sem 

qualquer prova que o extravio dos documentos impressos tenham ocorrido na COMPEL, 

questão esta também levantada quando do julgamento do Recurso na proposta de preços. 

Reiteramos, ainda, que tal atitude é considerado conduta ilícita, motivo pelo qual se recomenda, 

mais uma vez, a abertura de processo administrativo de penalidade em face da PJ 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM. 

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 o recurso interposto pela PJ 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., para no mérito: 

1 –Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos até então praticados. 

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, 19 de junho de 2018.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente/Apoio 

 

Antônio Sérgio Moura 

de Sousa 

Apoio 

 

Kézia Priscila 

Oliveira da Silva 

Apoio 

 

Jussara Souza 

de Oliveira 

Apoio 

 

Diego Manoel Oliveira da 

Paixão 

Apoio 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Camaçari/BA, 19 de junho de 2018. 

 

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 003/2018 – COMPEL, interposto pela 

licitante PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  

 No referido instrumento, constam as razões da COMPEL, quanto à opinião de julgar 

IMPROCEDENTE o recurso. 

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

 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente em exercício 

 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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ESTADO DA BAHIA
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2018 – 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, § 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 PJ 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, de forma a manter a decisão proferida nas Ata 

da sessão da Concorrência Pública 003/2018 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 19 de junho de 2018. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


