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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 
 

PROCESSO Nº 00286.11.07.611.2020 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2021 

OBJETO DA LICITAÇÃO:Contratação de empresa de engenharia especializada na 

conservação de espaços púbicos para garantir a acessibilidade e mobilidade urbana do 

município de Camaçari-Ba (conforme projeto básico e demais anexos).  

RECORRENTE:  COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA 

OBJETO DO RECURSO: ATA DA SESSÃO INTERNA DO JULGAMENTODOS 

DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE DAS  PROPOSTAS DE PREÇOS. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicada a análise e julgamento da fase de classificação da Concorrência Pública nº 

004/2021 em 09/12/2021 (quinta-feira), a empresa  COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA 

apresentou recurso em 14/12/2021 (terça-feira). 

 

Dessa forma, nos termos do item 9.3 do edital e do art. 109 da Lei 8.666/93, o Recurso  

apresentado pela referida empresa é tempestivo, pois no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

partir da data da publicação na impressa oficial.  

 

2. DO MÉRITO  

 

O Município de Camaçari Conforme lançou a Concorrência Pública nº 004/2021, cujo objeto é 

a contratação de empresa de engenharia especializada na conservação de espaços púbicos 

para garantir a acessibilidade e mobilidade urbana do município de Camaçari-Ba (conforme 

projeto básico e demais anexos). 

 

Em 06 de outubro de 2021 foi realizada a sessão de abertura dos envelopes de preços, tendo 

sido consignado em ata os preços ofertados pelos licitantes e, ainda, as manifestações das 

propostas dos licitantes pelos concorrentes. 

 

Em 09 de dezembro de 2021 foi divulgada a ata da sessão interna do julgamentodos 

documentos que fazem parte daspropostas de preços, com a decisão as respeito da 

classificação e desclassificação das licitantes. 
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Destarte, foram desclassificadas as empresas EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA, 

INDUSTRIA E SANEAMENTO, M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 

GAN ENGENHARIA EIRELI, COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, RCI CONSTRUÇÃO E MEIO 

AMBIENTE LTDA, DFG CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, INPAV JMPN CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA, AS ENGENHARIA LTDA, CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI, COMTECH 

ENGENHARIA LTDA e foram classificadas as empresas MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, 

EUCAFI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PJ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 

MAQUIINAS LTDA, NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA para o lote 01. 

 

Outrossim, para o lote 02, foram desclassificadas as empresas EBISA ENGENHARIA 

BRASILEIRA, INDUSTRIA E SANEAMENTO, M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA, GAN ENGENHARIA EIRELI, COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, 

PEDRA CONSTRUTORA LTDA, DFG CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, AS ENGENHARIA 

LTDA, CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI, RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA e 

COMTECH ENGENHARIA LTDA e foram classificadas as empresas MJF SERVIÇOS 

TÉCNICOS LTDA, EUCAFI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PJ CONSTRUÇÕES E 

LOCAÇÃO DE MAQUIINAS LTDA, NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA.  

 

A empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA interpôs recurso administrativo, insurgindo-se 

da sua desclassificação, aduzindo que não poderia ter sido desclassificada antes da 

realização de diligência, nos termos do entendimento do Tribunal de Constas da União.  

 

Afirma ainda que a Comissão desconsiderou que os valores unitários e totais apresentados 

em sede da planilha orçamentaria, ao final, apresentam montante idêntico ao valor global. 

 

Ademais, aduziu que a Recorrente não considerou necessária a subcontratação de nenhum 

serviço durante a execução do objeto, não havendo, deste modo, infringido o item 7.2.1, 

alínea “e”, do Edital. 
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Inicialmente, cumpre consignar as razoes da desclassificação da Recorrente para ambos os 

lotes, senão vejamos: 

Destarte, no que se refere as diferenças entre os preços unitários e totais, 

pode ser entendido como erro formal, 

erro implica, automaticamente, em alteração dos 

planilha, o que é vedado pelo Edital, senão vejamos:

 

11.2.3.

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

e os quantitativos da planilha, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

passando a ter validade o resultado após a correção.

 

Destarte que o próprio edital define como erros passivo de diligência

mantenha os preços unitários e

não se enquadra no caso do Recorrente. 
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Nesse sentido, importa consignar que o princípio da vinculação ao instrumento impõe à 

Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma 

objetiva, pelo que não pode a administração deixar de aplicar o Edital para atender aos 

interesses dos licitantes.  

 

Destaca-se que o princípio da vinculação convocatório é corolário do princípio da legalidade e 

da objetividade das determinações habilitação e classificação, pelo que inadmissível sua 

violação, sob pena de violar os princípios gerais de direito, inclusive, o princípio da isonomia.  

 

Desse modo, não merece acolhimento as razões da recorrente, no que se refere a realização 

de diligencia para corrigir as diferenças entre os preços unitários e totais, considerando que o 

erro apresentado pela licitante em sua proposta apresentou diferenças entre os preços 

unitários e totais, e, por fim, por não poder ser considerando erro formal, nos termos do 

próprio entendimento do Edital, à saber, o item 11.2.3, uma vez que a referida licitante 

precisaria alterar preços unitários e/ou quantitativos da planilha para corrigir o erro 

apresentado. 

 

Ademais disso, no que se refere a ausência de informação quanto as parcelas que serão 

objeto de subcontratação, importam consignar que esta obrigatoriedade de constar a 

informação à respeito da subcontratação decorre de exigência Lei, senão vejamos: 

 

Art. 58 - Nas subcontratações de que trata o art. 55, inciso II, desta 

Lei, observar-se-á́ o seguinte: 

(...) 

§1 - Na formulação da sua proposta comercial, o licitante 

deverádestacar as parcelas que serão objeto de subcontratação, 

sobre as quaissomente incidirãobenefícios e despesas da 

subcontratada. 

(...)  

§4 - O disposto neste artigo não se aplica quando: 

I. o licitante ou contratado já for microempresa ou empresa depequeno 

porte; 

II.a subcontratação se demonstrar tecnicamente inviável; 
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Da referida legislação, é possível identificar a obrigatoriedade do licitante, em sua proposta 

comercial, destacar as parcelas que serão objeto de subcontratação. Destarte, pela referida 

legislação, somente não se aplica a obrigatoriedade, quando o licitante ou contratado já for 

microempresa ou empresa de pequeno porte ou a subcontratação se demonstrar 

tecnicamente inviável, que não é o caso sob exame. 

 

Desse modo, no caso da Recorrente que optou por não subcontratar nenhum serviço, este 

deveria fazer constar a informação em sua proposta comercial, para atendimento à Lei 

Municipal 803/2007, bem como, ao Edital, que expressamente fez a exigência.  

 

Assim sendo, não merece acolhimento as razões da recorrente, devendo ser mantida a 

decisão de desclassificação. 

 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, com base nos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, legalidade e isonomia e nos termos da Lei 8.666/93, resolvem 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, 

mantendo-se, outrossim, a decisão que a inabilitou pelos seus próprios fundamentos.  

 

Camaçari, 20 de dezembro de 2021. 
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