
 

 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2018 – COMPEL 

JULGAMENTO   DE   RECURSO 

Objeto:  contratação de empresa para execução das cortinas de contenção dos 

encontros da Ponte do Telégrafo, no Município de Camaçari-Bahia. 

 

Data de Abertura: 19 de fevereiro de 2018      Horário:  09:00 

 

RECORRENTE: VIABRÁS ENGENHARIA LTDA. 

 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

No dia 02/03/2018 às 14:29 a empresa VIABRÁS ENGENHARIA LTDA., protocolou na 

recepção da CMP, as razões do seu recurso. Portanto, considerado tempestivo, de acordo com a 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

DAS CONTRA-RAZÕES 

Transcorrido o prazo legal, nenhuma empresa protocolou contrarrazões. 

PRELIMINARMENTE 

Em preliminar, o Presidente da Comissão, ressalta que a Recorrente atendeu ao pressuposto para 

que se proceda a análise do mérito do Recurso na esfera Administrativa, em conformidade com 

previsto em Lei e nas regras Editalícias. 
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DOS FATOS 

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, divulgou em 27/02/2018 Ata 

“interna” Sobre a Análise, Julgamento e Resultado das Propostas de Preços da Tomada de Preço 

001/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para execução das cortinas de contenção dos 

encontros da Ponte do Telégrafo, no Município de Camaçari-Bahia, onde  desclassificou as 

empresas AMF CONSTRUTORA LTDA EPP;  NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS 

LTDA.; P J CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA  e  VIABRÁS ENGENHARIA 

LTDA.  

A Recorrente foi desclassificada por: 

1. não ter aplicado arredondamento para duas casas decimais nos preços unitários como 

também nos produtos, conforme exige o item 7.2.3, alínea “a” do edital de convocação. 

2. não ter apresentado composição do BDI em meio digital, conforme exige o item 7.2.3, 

mesmo após lhe ter sido franqueado o prazo previsto no item 11.2.3. 

Inconformada, a Recorrente impugnou referida decisão aduzindo suas razões para ao final 

requerer que fosse reformada a decisão no sentido de ser classificada a sua proposta. 

DOS  ARGUMENTOS: 

A Recorrente alega que “em todas as planilhas originais entregues no certame pode-se verificar 

os devidos arredondamentos das duas casas decimais sem erros, vícios ou rasuras”. 

Em seguida alega que a composição do BDI foi entregue à COMPEL em arquivo eletrônico, 

afirmando: ““no dia e hora do certame, na sala de licitação, além da entrega das originais impressas 

das planilhas de preços (...), foi entregue arquivo eletrônico CDR em meio digital de todas as 

planilhas, exceto a de composição do BDI, pois não sabemos por qual motivo a mesma apagou do 

CDR, mas no mesmo momento, tão logo após solicitado pelo presidente da comissão de licitação, no 

item ‘obs’ da ata de abertura das propostas de preços, foi entregue  pelo  representante credenciado 

da Viabrás Engenharia Ltda. outro CDR contendo novamente todas as planilhas em meio digital além 

da planilha de composição do BDI (...)” (omissis) (grifamos) (vide fls. 000279 dos autos).  
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DO PEDIDO: 

Pelas razões expostas, a Recorrente passa a requerer que esta Comissão de Licitação reconsidere 

sua Decisão anterior, deliberando pela sua classificação no certame licitatório. 

 

DO JULGAMENTO DO MÉRITO 

Com relação à afirmação de que apresentou os arredondamentos para duas casas decimais 

exigidos pelo Edital, razão assiste à Recorrente. De fato, a Recorrente apresentou sua proposta 

com os devidos arredondamentos, tendo se equivocado esta COMPEL no momento em que 

transcreveu as razões para sua desclassificação. Em verdade os primeiros motivos que levaram a 

Recorrente à desclassificação foram: 1. o preço unitário por ela proposto, ao ser calculado com 

base na quantidade requerida, resulta em valor maior do que o proposto na planilha; 2. e a sua 

planilha não informa qual o valor sem BDI e o valor com BDI, tornando impossível aferir-se a 

correição da aplicação do BDI em conformidade com o edital. 

Já quanto ao motivo 3. de desclassificação da Recorrente, este permanece pelos seus próprios 

fundamentos, valendo destacar a improcedência do argumento levantado.  

 

A Recorrente tenta fazer crer que entregou um CDR “acidentalmente” sem o arquivo exigido e que 

após solicitada entregou outro com o arquivo. Bem, não foi o que houve. Conforme se verifica da “Ata 

Abertura – Sessão de Credenciamento e Abertura das Propostas de Preços – Tomada de Preços nº 

001/2018” (assinada pela recorrente), no campo “obs” o Presidente desta COMPEL atestou que a 

Recorrente não apresentou naquela sessão o CDR exigido em edital e lhe franqueou prazo de 24 horas 

na forma do item 11.2.3 para que o apresentasse.  

 

Mesmo com um prazo de 24 horas para se adequar ao edital, a Recorrente, ainda assim, apresentou 

CDR sem conter a exigida composição de BDI. Esta razão é mais do que suficiente para 

desclassificar a Recorrente, decisão que se mantém por seus próprios fundamentos.  
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DA  DECISÃO: 

Face ao exposto, a Comissão Permanente de Licitação – COMPEL, mantém sua decisão quanto 

à DESCLASSIFICAÇÃO da empresa VIABRÁS ENGENHARIA LTDA. conhecendo o 

Recurso para no mérito dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO haja vista que de fato a Recorrente 

apresentou sua proposta de preços com o devido arredondamento para duas casas decimais, no 

entanto informa que a Recorrente incorreu em outros dois motivos de desclassificação, quais 

sejam: 1. o preço unitário por ela proposto, ao ser calculado com base na quantidade requerida, 

resulta em valor maior do que o proposto na planilha; 2. e a sua planilha não informa qual o valor 

sem BDI e o valor com BDI, tornando impossível aferir-se a correição da aplicação do BDI em 

conformidade com o edital; já a decisão de desclassificação por apresentação de CDR sem a 

exigida planilha de composição de BDI, é mantida por seus próprios fundamentos.  

Face ao exposto, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, fundamentado nos termos 

do Edital, com base nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, e do 

julgamento objetivo, na melhor doutrina e nos dispositivos da Lei nº 8.666/93, resolve: 

1- Conhecer o recurso interposto pela licitante VIABRÁS ENGENHARIA LTDA., e no 

mérito julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE, no entanto mantendo a decisão de 

desclassificação por não apresentação de CDR com composição de BDI e acrescendo à sua 

desclassificação os motivos acima expostos. 

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, 17 de abril de 2018. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

 
Manoel  Alves Carneiro 
Presidente em exercício 

 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 

Vagner Júlio da Cunha  
Suplente 

 

Kézia Priscila Oliveira  
da  Silva  

Apoio  
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Camaçari, 18 de abril 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 nº  8.883 de 8 de junho de 1994, encaminhamos 

a V. Sª., o julgamento do recurso interposto pela empresa VIABRÁS ENGENHARIA LTDA. 

quanto à sua desclassificação no certame. 

No referido instrumento, constam as razões do Presidente da Comissão, 

quanto a opinião de julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o recurso. 

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

atenciosamente, 

 

Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente em Exercício 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

N e s t a 
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DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO 

INTERPOSTO PELA LICITANTE VIABRÁS ENGENHARIA LTDA. 

 

 

O SECRETARIO DA 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, na segunda ata de 

sessão de julgamento das propostas de preços, referente a Tomada de Preço 001/2018 

COMPEL; 

CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso Hierárquico interposto pela 

VIABRÁS ENGENHARIA LTDA referente ao Tomada de Preço 001/2018 COMPEL; 

CONSIDERANDO o posicionamento adotado no julgamento do Recurso apresentado 

pela empresa no que se refere  à Tomada de Preço 001/2018 COMPEL; 

CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL: 

RESOLVE 

Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente recurso, mantendo a decisão do 

Presidente na Tomada de Preço 001/2018 COMPEL. 

Camaçari, 18 de abril de 2018. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 


