
 

 

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: APT ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S EPP. 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

No dia 26/03/2018 às 11:05 a empresa A P T ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA 

S/S EPP, 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 

A empresa VIATEC ENGENHARIA LTDA-Me  apresentou 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 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 CLASSIFICOU as empresas VIATEC ENGENHARIA LTDA-ME, OESTE- 

ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA., GEOMÉTRICA – 

ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA., TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME, A P T – ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA 

S/S EPP, MAIA MELO ENGENHARIA LTDA., HORIZONTES ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA., MKS SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA.  

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

requerer que fosse reformada a decisão no sentido de desclassificar a empresa VIATEC 

ENGENHARIA LTDA-ME. 

DOS  ARGUMENTOS: 

A recorrente alega que a licitante VIATEC apresentou o item “Sondagem a Percussão – SPT” 

com  preço unitário  superior  ao  admitido  no  Edital. A citada empresa  apresentou  preço  de  

R$ 145,78, mas o, segundo a Recorrente, o somatório da composição de preços unitários do item 

revela um valor de R$ 145,80. 

Apresenta os números que levou a somatório para concluir que o valor proposta pela Recorrida 

ultrapassou o limite, quais sejam: 21,10 + 19,98 + 30,08 + 20,23 + 14,42 + 1,03 + 0,79 + 4,63 + 

2,89 + 1,36 + 2,51 + 26,78 = 145, 80. 

Além disso  suscita que a Recorrida não explica seus custos com encargos sociais, o que torna 

inexequível seu preço.  
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DOS  PEDIDOS: 

Com base nestas razões a Recorrente pugnou pela desclassificação das empresas VIATEC 

ENGENHARIA LTDA - Me  alegando que esta ultrapassou o limite do edital na composição do 

seu preço unitário para SPT e que seu preço é inexequível. 

 

DO  JULGAMENTO  DO  MÉRITO 

Da análise das razões recursais, de plano pode-se enxergar o equívoco da Recorrente ao transcrever os 

itens os quais somou para fins de aferir o excesso de preços a proposta da Recorrida: o item marcado 

em negrito acima (R$ 14,42) se refere a uma taxa de 20,51% aplicada pela Recorrida sobre a 

composição do seu custo com mão de obra. Ocorre que na planilha da recorrida este valor está como 

R$ 14,41, embora a Recorrente o tenha somado como sendo R$ 14,42. Até aqui o somatório da 

composição de preço da Recorrida seria R$ 145,79 (R$ 0,01 acima do limite máximo estipulado no 

edital) 

No entanto, a Recorrida na composição do seu custo unitário para Sondagem e Percussão – SPT  

somou de forma equivocada seus custos de mão de obra indicando em sua planilha que chegou a um 

valor de  R$  70,28  enquanto,  na  realidade,  seria  R$ 70,29  (R$ 19,98 + R$ 30,08 + R$ 20,23   =  

R$ 70,29).  

Para o caso concreto é irrelevante esta diferença alcançada pela Recorrente, pois o valor ofertado pela 

Recorrida está dentro do limite máximo previsto no instrumento convocatório. O que houve foi apenas 

o arredondamento equivocado após o cálculo de cada um dos itens da mão de obra, mas que foi 

corrigido no subtotal da composição do quadro “mão de obra” (quadro “B” na planilha da Recorrida). 

Fato é que foi alcançada a finalidade a que se destinava a apresentação da composição do preço 

unitário, qual seja demonstrar como o proponente pretende chegar àquele valor cobrado para o item 

“SPT”, portanto, a diferença de R$ 0,01 encontrada pela Recorrente não tem o condão de causar a 

desclassificação da proposta da Recorrida neste particular.  
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Já com relação à inexequibilidade dos preços por não identificar como se deu o cálculo dos encargos 

sociais, é descabida nesta oportunidade, pois os valores ofertados pela Recorrida estão dentro dos 

limites mínimos de exequibilidade adotados neste certame, conforme já oportunamente delimitado na 

“Folha de Informação” da “Ata de Julgamento interna Sobre a Análise, Julgamento e Resultado das 

Propostas de Preços”. 

DA  DECISÃO: 

Face ao exposto, a Comissão Permanente de Licitação – COMPEL, rejeita o recurso 

interposto  pela empresa  A P T - ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S E P P  

para julgar IMPROCEDENTE o pedido de desclassificação da licitante VIATEC 

ENGENHARIA LTDA - Me seja quanto à alegação de ter apresentado item “Sondagem a 

Percussão – SPT” com preço unitário superior ao admitido no Edital, seja quanto a alegação de 

ter apresentado preço inexequível. 

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 APT ASSESSORIA, PROJETOS E 

TECNOLOGIA S/S EPP, e no mérito julgar IMPROCEDENTE, mantendo suas 

decisões. 

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 

 

Kézia Priscila Oliveira  
da  Silva  

Apoio 
 

Vagner Júlio da Cunha  
Suplente 
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Camaçari/BA, 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 n.º 8.883 de 8 de junho de 1994, encaminhamos 

a V. Sª., o julgamento do recurso interposto pela empresa A P T - ASSESSORIA, 

PROJETOS E TECNOLOGIA S/S EPP quanto à sua desclassificação no certame. 

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

quanto a opinião de julgar IMPROCEDENTE 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  A P T  - ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA  S/S  E P P 

 

 

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 Concorrência n
o
 006/2017-Reedição – 

COMPEL; 

CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso Hierárquico interposto pela 

A P T - ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA  S/S  E P P  referente a Concorrência 

n
o
 006/2017-Reedição – COMPEL; 

CONSIDERANDO o posicionamento adotado no julgamento do Recurso apresentado 

pela empresa no que se refere a Concorrência n
o
 006/2017-Reedição – COMPEL; 

CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL: 

RESOLVE 

Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, mantendo a decisão do Presidente na 

Concorrência n
o
 006/2017-Reedição – COMPEL;. 

Camaçari/BA, 18 de abril de 2018. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 


