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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 

RECORRENTE: CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de análise da composição de custo unitário foi publicada no Portal de Compras em 

04/05/2018. A RECORRENTE CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA. apresentou seu recurso em 11/05/2018.  

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

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

Outrossim, na data de 18/05/2018 foram protocolizadas CONTRARRAZÕES de recurso pela 

empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. Também tempestivas tendo em 

vista a publicação da interposição de Recurso realizada no mesmo dia da interposição, ou seja 

11/05/2018. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RESUMO DOS FATOS 

Em 18/04/2018 foi publicada Ata de Julgamento “interna” Sobre a Análise, Julgamento e 

Resultado das Propostas de Preços com a seguinte classificação das empresas para o Lote I: 1º 

Pejota Construções e Terraplanagem Ltda., 2º Liga Engenharia Ltda., 3º Campbel – 

Construções e Terraplanagem Ltda., 4º Construtora Ancar Ltda., 5º Setel Construtora Ltda. Tal 

decisão transcorreu sem qualquer impugnação. 

Em 04/05/2018 foi publicada Ata de Julgamento “interna” sobre as Composições de Preço 

Unitários dos Lotes I na qual restou circunstanciado que após a concessão de prazo de 02 dias 

corridos para que as três primeiras colocadas apresentassem a Composição dos Preços 

Unitários impressa e em meio digital (CD/DVD), todas cumpriram o determinado. Ao final, 

restou marcada nova sessão para abertura da Habilitação da empresa classificada em primeiro 

lugar e franqueado prazo para recurso. 

 

DAS RAZÕES DO RECURSO 

 

O Recorrente em sua defesa alega sucintamente: (1R) que a empresa Pejota Construções e 

Terraplanagem contrariou o item 11.2.4 do Edital ao não apresentar sua composição de 

preços unitários na forma impressa; (2R) que a empresa Pejota apresentou planilha 

orçamentária para outra licitação que não a Concorrência 003/2018, pois a numeração 

indicada na planilha orçamentária é para a Concorrência 003/2017; (3R) que as empresas 

Pejota Construções, RSH Construtora e Liga Engenharia nos itens 3.10, 4.3 e 5.13 deixou de 

apresentar Composição de Preços para o Concreto Betuminoso Usinado a Quente, informando 

que custava “x” na usina. Tal fato impossibilitaria a aferição do valor e quantidade de tal 

concreto, pois não é possível identificar quais os insumos utilizados nem o percentual de CAP 

na mistura; (4R) que as empresas RSH e Liga utilizaram, na composição de BDI, valores 

inferiores ao mínimo admitido pelo Acórdão 2622/13 para Despesas Financeiras e Lucro. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO PEDIDO 

(...) requer seja o presente recurso conhecido e provido, reformando a decisão de aceitação 

das Composições de Preços das empresas Pejota Construções e Terraplanagem Ltda. 

(apresentada fora do previsto em Edital), Liga Engenharia Ltda. e RSH Construtora Ltda. por 

descumprimento ao Edital de Concorrência 003/2018, ao apresentarem composições de preços 

incompletas e que podem criar embaraços para uma fiscalização perfeita por falta de dados.  

DAS CONTRARRAZÕES 

Em suas contrarrazões a Recorrida PEJOTA alega em sua defesa que: (1CR) com relação aos 

itens 3.10, 4.3 e 5.13 a Recorrente não atentou para o fato de que o próprio Órgão 

disponibiliza um modelo de composição de preços, que foi fielmente seguido pela Recorrida; 

(2CR) que embora no cabeçalho da planilha orçamentária esteja indicado o número da CP 

como sendo 003/2017, trata-se de mero erro de digitação, tanto que nos demais documentos da 

proposta de preço o número da CP está digitado corretamente como 003/2018.  

A Recorrida não mencionou qualquer argumento contra a alegação da Recorrente de que teria 

descumprido normas do edital ao apresentar sua composição de preços apenas de forma digital. 

Segue suas contrarrazões aduzindo, inoportuna e extemporaneamente, motivos para 

desclassificação da proposta apresentada pela Recorrente CAMPBEL CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA. Ocorre que o prazo para atacar a classificação das propostas de 

preço expirou em 25/04/2018 e o prazo para impugnar as composições de custo expirou em 

11/05/2018, tendo as contrarrazões em tela sido protocolizadas em 18/05/2018. Por esta razão 

não serão conhecidas por esta comissão as razões de recurso aduzidas passando, deste ponto da 

petição em diante, as contrarrazões da licitante PEJOTA CONSTRUÇÕES a serem recebidas 

como mera solicitação de esclarecimentos.  

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações recursais e contra recursais apresentadas pela Recorrente 

e  Recorrida: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RAZÃO RECURSAL: (1R) que a empresa Pejota Construções e Terraplanagem contrariou o 

item 11.2.4 do Edital ao não apresentar sua composição de preços unitários na forma 

impressa. Não houve argumento de contrarrazões.  DECISÃO FUNDAMENTADA: a 

redação do item 11.2.4 do edital é a seguinte: “Dos proponentes, cujas propostas de preços 

estiverem entre as 03 (três) mais baixas, nos termos do edital, serão exigidos, num prazo 

máximo de 02 (dois) dias corridos, contados a partir da solicitação do Presidente da Comissão 

de Licitação, a Composição dos Preços Unitários, impressa e em meio digital (CD/DVD)”. Em 

seguida, temos a regra do item 11.3.h. que afirma que será desclassificada a proposta que: “Não 

atender as exigências do subitem 11.2 documentos de propostas de preços.” A comissão de 

licitação está sempre adstrita ao edital, que é o principal instrumento garantidor da igualdade 

nas contratações públicas, sempre lastreado na Lei e na Constituição. Ao julgar inicialmente a 

composição de preço da empresa Recorrida, esta COMPEL entendeu ser sanável o seu erro de 

não apresentar impressa a sua composição de custo unitário. No entanto, ante a insurgência de 

outros licitantes que cumpriram as exigências do edital, deve-se fazer um esforço de reflexão 

para concluir se deve ou não ser mitigada a exigência do item 11.2.4.  

O motivo de se exigir em forma impressa a composição de preços unitários é distinto do que 

leva à exigência do CD/DVD com o mesmo conteúdo. A mídia digital é exigida, pois facilita a 

análise da proposta de preço pelos técnicos responsáveis, que podem utilizar-se de fórmulas dos 

mais diversos softwares disponíveis no mercado para garantir a celeridade da análise técnica, 

encurtando o caminho para a consecução do interesse público primário. Além desta finalidade, 

a mídia digital posteriormente será utilizada na gestão do eventual contrato para garantir a 

aplicação correta dos preços ofertados pela contratada. 

Já a exigência de impresso com o mesmo conteúdo da mídia digital decorre de dois outros 

importantes motivos. O primeiro deles é ratificar o conteúdo da mídia apresentada. O segundo, 

garantir uma análise ampla com efetivo exercício do contraditório por parte de todos os demais 

concorrentes. Vejamos. 

Para relevar qualquer erro, cabe à comissão fazer um juízo prévio das circunstâncias de sua 

mitigação. Se da análise destas circunstâncias decorre a conclusão de que é possível alterar a 

igualdade de competição entre os licitantes, ou de que é possível cercar de dúvidas uma 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

determinada informação essencial (segundo os ditames de cada procedimento caso a caso), não 

estará autorizada a Comissão a adotar um posicionamento flexível. É o caso em tela.  

No caso da recorrida o CD fornecido não está protegido contra gravações, permitindo 

alterações no seu conteúdo o que gera insegurança com relação a sua composição de custos, 

desequilibrando o certame ao mitigar exigências cuja inobservância pode afetar as proposta 

ofertada. Os demais licitantes que cumpriram a exigência de entregar impresso e em mídia 

digital são colocados em situação de desigualdade ao verem ser aceita pela COMPEL uma 

proposta concorrente alterável sem a respectiva ratificação exigida pelo edital. Também são 

ofendidos os demais concorrentes no seu direito ao contraditório ao terem que analisar arquivo 

sem afirmação de autenticidade.  

Do mesmo modo gera-se uma grave insegurança acerca da própria análise da Comissão. A 

Administração Pública burocratiza o procedimento licitatório com o intuito de engessar 

qualquer atuação parcial dos agentes públicos. Ao permitir que o setor técnico analise uma 

proposta que pode ser manipulada por qualquer pessoa, está-se colocando em situação 

vulnerável tanto o técnico analista, quanto a própria Administração. Por fim, o certame fica de 

todo maculado ao se admitir a composição em via apenas digital. Seja porque enseja uma 

cortina de dúvidas sobre a própria comissão, seja porque os demais concorrentes analisarão um 

arquivo facilmente alterável.  

Tais fatos, após esta reflexão, levam esta COMPEL a reconhecer a procedência do argumento 

da Recorrente e julgar desclassificada a proposta da Recorrida PEJOTA CONSTRUÇÕES por 

determinação do item 11.3.h do edital, haja vista o descumprimento do item 11.2.4.  

RAZÃO RECURSAL: (2R) que a empresa Pejota apresentou planilha orçamentária para 

outra licitação que não a Concorrência 003/2018, pois a numeração indicada na planilha 

orçamentária é para a Concorrência 003/2017. CONTRARRAZÃO RECURSAL: (2CR) que 

embora no cabeçalho da planilha orçamentária esteja indicado o número da CP como sendo 

003/2017, trata-se de mero erro de digitação, tanto que nos demais documentos da proposta de 

preço o número da CP está digitado corretamente como 003/2018. DECISÃO 

FUDAMENTADA: evidentemente, para o caso em tela houve mero erro de digitação, razão 

pela qual absolutamente improcedente esta alegação recursal. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RAZÃO RECURSAL: (3R) que as empresas Pejota Construções, RSH Construtora e Liga 

Engenharia nos itens 3.10, 4.3 e 5.13 deixou de apresentar Composição de Preços para o 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente, informando que custava “x” na usina. Tal fato 

impossibilitaria a aferição do valor e quantidade de tal concreto, pois não é possível 

identificar quais os insumos utilizados nem o percentual de CAP na mistura. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: (1CR) com relação aos itens 3.10, 4.3 e 5.13 a Recorrente 

não atentou para o fato de que o próprio Órgão disponibiliza um modelo de composição de 

preços, que foi fielmente seguido pela Recorrida. DECISÃO FUNDAMENTADA: com relação 

à RSH a mesma foi desclassificada, havendo falta de interesse recursal quanto a mesma. Em 

relação às demais licitantes, as questões técnicas foram decididas após análise do conjunto da 

proposta em que se identificou todos os pontos exigíveis do edital. Acaso o corpo técnico 

entendesse ser necessário esmiuçar alguma das composições de custo apresentada e as 

informações prestadas não fossem suficientes, adotar-se-ia as providencias que se entendessem 

necessárias ao tempo. Por esta razão, improcedente o argumento da Recorrente.   

RAZÃO RECURSAL: (4R) que as empresas RSH e Liga utilizaram, na composição de BDI, 

valores inferiores ao mínimo admitido pelo Acórdão 2622/13 para Despesas Financeiras e 

Lucro. Não houve argumento de contrarrazões.  DECISÃO FUNDAMENTADA: a análise 

técnica é soberana nesta COMPEL. Os técnicos que analisaram o BDI concluíram que o 

acórdão determina a análise item por item apenas quando o valor total do BDI ultrapasse o 

limite total máximo do Acórdão 2622/13. Assim determina o item 9.2.1 do citado acórdão: 

“nas análises do orçamento de obras públicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos 

patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acórdão, procedam ao exame pormenorizado dos 

itens que compõem essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes 

percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideração 

as peculiaridades de cada caso concreto”. Assim, considerando que a taxa de BDI adotada 

pelas Recorridas encontra-se dentro dos patamares do subitem 9.1 do Acórdão 2622/13, 

desnecessário o exame pormenorizado dos itens que compõem esta taxa. Razão pela qual não 

procede a alegação da Recorrente. 
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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 CAMPBEL 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., para no mérito: 

1 – Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente recurso, para, em consonância com 

os princípios e normas que regem a licitação, reformar os atos praticados no julgamento da 

composição de custos unitários da empresa PEJOTA CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA. 

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, 22 de maio 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Camaçari/BA, 22 de maio 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 de recurso na Concorrência Pública 003/2018 – COMPEL, interposto pela 

licitante CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., contra a decisão da 

Comissão.  

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE o recurso. 

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

 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente em exercício da COMPEL 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2018 – COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE CAMPBEL 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 

CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e as contrarrazões 

apresentadas pela PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente recurso, de forma a alterar a decisão 

proferida na Ata de Julgamento “interna” sobre as Composições de Preços Unitários quanto às 

Propostas de Preço na Concorrência Pública 003/2018 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 22 de maio de 2018. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


