
 

 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CONCORRÊNCIA Nº 006/2017-Reedição – COMPEL 

JULGAMENTO   DE   RECURSO 

Objeto: Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e 

complementares de infraestrutura, contemplando: Geometria; Plani-altimétrica; 

Terraplanagem; Sinalização; Pavimentação; Drenagem; Paisagismo; Contenção das Obras de 

reconstrução e pavimentação do sistema viário nos distritos de Monte Gordo, Abrantes e Sede 

no Município de Camaçari. 

Data Programada: 15 de fevereiro de 2018.     Horário:  09h00min 

RECORRENTE: ENCOP ENGENHARIA LTDA. 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

No dia 19/03/2018 às 09:28  a empresa ENCOP ENGENHARIA LTDA., protocolou na 

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

a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

A decisão contra a qual se insurge a Recorrente é aquela que a desclassificou. No entanto, 

diferentemente do que tenta fazer crer, a decisão que a desclassificou foi aquela proferida em 

27/02/2018, no bojo da qual foram analisadas as propostas de todas as licitantes.  

A Recorrente alega que está impugnando a decisão proferida em 14/03/2018, que decidiu 

exclusivamente sobre as composições de preços unitários das três primeiras colocadas, todavia tal 

decisão em nada se refere à Recorrente ou às demais licitantes, mas apenas e tão somente às três 

primeiras colocadas do certame. Desta forma, tendo o conteúdo decisório que gera a insatisfação 

da recorrente sido proferido em 27/02/2018, o prazo para contra ele insurgir-se mediante recurso 

findou-se em 06/03/2018.  

No entanto, na forma do item 9.10 do edital este Recurso será considerado solicitação de 

esclarecimento, o que se faz doravante nos seguintes termos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DAS CONTRA-RAZÕES 

Transcorrido o prazo legal, nenhuma empresa protocolou contrarrazões. 

DOS  FATOS: 

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

JULGAMENTO “interna” SOBRE A ANÁLISE, JULGAMENTO E RESULTADO DAS 

PROPOSTAS DE PREÇO da Concorrência nº 006/2017-REEDIÇÃO, cujo objeto é a 

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e complementares 

de infraestrutura, contemplando: Geometria; Plani-altimétrica; Terraplanagem; Sinalização; 

Pavimentação; Drenagem; Paisagismo; Contenção das Obras de reconstrução e pavimentação 

do sistema viário nos distritos de Monte Gordo, Abrantes e Sede no Município de Camaçari - Ba   

onde  DESCLASSIFICOU as empresas PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.; 

ENCOP ENGENHARIA LTDA.; HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

LTDA.; PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO; COBRAPE  

- CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS; TCRE ENGENHARIA 

LTDA; CONSMARA ENGENHARIA LTDA. 

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 ser nula a decisão que a desclassificou, pois desprovida de fundamento. 

Em seguida alega que sua proposta foi a mais vantajosa e que a média aritmética das propostas 

superiores a 50% ficaria pouco acima do valor da sua proposta. 

DOS  PEDIDOS: 

Pugna a Recorrente que esta Comissão de Licitação reconsidere sua Decisão anterior, 

deliberando pela classificação da sua proposta. 
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ESCLARECIMENTOS 

De início esclarece-se que a decisão proferida em 27/02/2018 que desclassificou a Recorrente foi 

devidamente fundamentada, conforme se verifica do quadro de cálculo de corte anexo à ata de 

julgamento, bem como da folha de informações que também a ela se encontra anexa. 

Não obstante eventual possibilidade de se franquear prazo para que a Recorrente justificasse sua 

proposta, tal análise se torna irrelevante diante da circunstância fática que se dá no certame no 

momento em que se prestam estes esclarecimentos: a Recorrente passou a ser considerada 

desclassificada também pelo erro na composição do seu BDI no que se refere à taxa de seguro e 

garantia. A COMPEL procedeu à revisão do julgamento das propostas devido a recurso apresentado 

pela OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA, que 

chamou atenção, desde a ata da primeira sessão ocorrida em 15/02/2018, para o erro praticado por 

quase todas as licitantes na composição do BDI para o seguro e garantia. 

DA  DECISÃO: 

Face ao exposto, a Comissão Permanente de Licitação – COMPEL, não conhece do recurso 

interposto  pela empresa  ENCOP  ENGENHARIA  LTDA., posto que intempestivo, no entanto, por 

força do item 9.10 do instrumento convocatório passa a considerar como solicitação de esclarecimento a 

petição apresentada. Ato contínuo, esclarece  que a decisão desta COMPEL de desclassificar a Recorrente 

está mantida pelos seus próprios fundamentos, bem como esclarece que foi acrescido à decisão de 

desclassificação o motivo de que a composição de BDI para os itens seguro e garantia apresentada pela 

ENCOP ENGENHARIA LTDA. é superior ao máximo permitido pelo Acórdão 2622/2013.  

É o parecer, SMJ. 

Camaçari, 17 de abril de 2018. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 
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