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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

JULGAMENTO  DE  RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2018 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução das Obras da 3ª Etapa do Programa de 

Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari – Fase 2, Integrante do Programa de 

Saneamento Integrado do Ministério das Cidades – PAC 2. 

Data de Abertura: 19 de março de 2019 (sessão de abertura Propostas de Preços) 

RECORRENTE: CONSTRUTORA CELI LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão sobre a desclassificação das propostas de todas as empresas participantes do 

certame foi comunicada aos licitantes via Portal de Compras e D O E / D O U – dia  29 de 

março de 2019. A recorrente apresentou “tempestivamente” seu recurso em 05 de abril de 2019.  

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

de propostas é de 05 (cinco) dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Outrossim,  na data de 15/04/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa 

CONSTRUTORA NM LTDA. Também tempestivas tendo em vista que a comunicação do 

recurso aos demais licitantes se deu via Portal de Compras / D OE dia 06/04/2019 e  no  D OU 

dia 08/04/2019, em consequência do que se deflagrou prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

impugnação do recurso, na forma do art. 109, §3º da Lei 8.666/93. 

RESUMO DOS FATOS 

Todas as licitantes do certame em tela tiveram suas propostas de preços desclassificadas em 

todos os lotes que participaram.  Em decorrência desta desclassificação geral a Administração 

exerceu a faculdade do art. 48, §3º da Lei 8.666/93, concedendo a todos os licitantes o direito 

de apresentar novas propostas de preços, podendo alterar tanto os valores globais quanto 

unitários, haja vista ser este o entendimento do TCU. 



 

 2 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO PEDIDO RECURSAL 

“Por todo o exposto, requer a Recorrente: (...) (ii) seja cancelada a sessão pública para 

apresentação de novas propostas de preços designada para o dia 10/04/2019, às 09:00hs; (iii) 

intimação dos demais licitantes para que, querendo apresentem suas contrarrazões ao 

presente recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, na forma do art. 109, §3º, 

da Lei Federal 8.666/93; (iv) seja dado integral provimento ao presente recurso para declarar 

a nulidade do ato administrativo que julgou e desclassificou a proposta da licitante recorrente 

(...); (vi) alternativamente, caso assim não entenda, seja a licitante recorrente intimada para 

correção das eventuais divergências, vícios irrelevantes e/ou de baixa materialidade 

porventura existentes em sua proposta, em atenção ao princípio da economicidade”. 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“Diante do exposto, requer-se seja julgado improcedente o Recurso Administrativo da 

CONSTRUTORAL CELI LTDA. e seja mantida a decisão de desclassificação da Recorrente com a 

marcação de data de sessão para apresentação de novas propostas de preço”. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais e contra recursais, de forma numerada 

para fins didáticos: 

RAZÃO  RECURSAL: (1R) alega que a COMPEL promoveu a desclassificação imotivada 

da proposta apresentada pela licitante/recorrente. Aduz que a decisão atacada menciona 

supostos erros de “arredondamento” na planilha de preços apresentada pela recorrente, 

porém não existe qualquer regra no instrumento convocatório sobre fórmulas e/ou critérios de 

“arredondamento”. Afirma que a exigência de tais critérios ou fórmulas apenas no julgamento 

das propostas, sem o prévio conhecimento das licitantes e sem previsão nas regras do Edital, 

constitui ilegalidade ofensiva aos princípios gerais da Licitação. Afirma que por este motivo a 

decisão de desclassificação não possui qualquer fundamento no edital e/ou na Lei de 

Licitações, em clara ofensa aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa e 

que, por esta razão, impõe-se seja declarada a nulidade do ato desclassificatório, com a 

consequente declaração da regularidade da proposta apresentada pela recorrente e a sua 
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classificação como vencedora do Lote 1. Alega que inexistindo as regras de 

“arredondamento” citadas nos itens 1.1 e 1.2 da decisão atacada, também não subsistem os 

equívocos elencados nos itens 1.3 e 1.4 da decisão recorrida, porque são decorrência lógica 

dos itens 1.1 e 1.2 (inaplicáveis ao julgamento das propostas por absoluta ausência de 

previsão no edital). Conclui afirmando que por conseguinte, resta evidente que a decisão ora 

recorrida foi proferida sem a devida motivação, sem haver indicado os fatos e os fundamentos 

jurídicos, de forma precisa, explícita, clara e congruente, em afronta às normas que regem as 

licitações e o processo administrativo e por isto deve ser declarado NULO o ato 

administrativo que julgou e desclassificou a proposta apresentada pela Recorrente por 

ausência de motivação. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que a Recorrente foi desclassificada por vários 

motivos, dentre eles o mesmo que levou esta requerente a ser desclassificada: as quantidades 

foram arredondadas para duas casas decimais, quando deveriam ser mantidos os valores 

originais da planilha de referência. Afirma que o edital deixa claro no item 40 que a proposta 

que não atender às exigências do instrumento convocatório será desclassificada e firma, no 

item 4 da Parte I – Propostas, Seção I – Especificações para Elaboração da Proposta de 

Preços, que exige a elaboração da proposta em consonância com o modelo proposto no ato 

convocatório e que a proposta deve ser expressa em moeda nacional, em duas casas decimais. 

Aduz que verifica-se duas causas de desclassificação da recorrente em um único item: 

apresentou, assim como esta requerente, quantitativos arredondados, em dissonância do 

modelo do Termo de Referência, e não apresentou sua proposta com duas casas decimais, 

tornando insanável seus vícios. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: razão assiste à Recorrente e também, em parte, à Recorrida.  

Realmente, o edital desta CP 12/2019 não contém qualquer regra para tratamento dos números 

da proposta de preço, não podendo, portanto esta COMPEL desclassificar a Recorrente por ter 

dado tratamento inadequado, uma vez que não definiu qual seria o adequado.  

A falha no julgamento se deu pela omissão, neste edital, de uma cláusula comum aos editais do 

Município de Camaçari, que se refere às causas de desclassificação de propostas: 
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Desta forma, a área técnica ao analisar as propostas o fez com base nas regras naturalmente 

adotadas para as licitações desta COMPEL, mas as quais não se aplicam especificamente a 

esta licitação por não terem sido expressamente inseridas no edital. 

Assim, razão assiste à Recorrente no que se refere à ausência de previsão para sua 

desclassificação por falta de arredondamento dos preços. 

No entanto, razão também assiste à Recorrida quando pugna pela manutenção da 

desclassificação apontando que a Recorrente errou ao arredondar os quantitativos a serem 

contratados, devendo tê-los mantidos no exato montante previsto na planilha orçamentária. A 

recorrida também tem razão quando exige igualdade de tratamento entre as concorrentes, razão 

pela qual se reconhece a existência de erros nas propostas de preço das licitantes, mas que 

podem ser sanados por falta de cominação expressa no edital.  

Isto posto, determina a conversão do feito em diligência para que as concorrentes possam 

sanar os vícios de suas propostas, haja vista que uma vez constatada a ausência de regra de 

tratamento dos números, os erros subsistentes na proposta da Recorrente e Recorrida são 

absolutamente sanáveis ante a sua baixa materialidade em comparação ao montante do valor da 

obra.  

Por fim, uma vez que não há regra de arredondamento no edital, a Recorrente, ao sanar sua 

proposta, deve definir se está dando tratamento aos números e qual tratamento é este 

(arredondamento para cima, para baixo, truncamento, etc.), a fim de garantir que a execução do 

contrato reflita precisamente os valores propostos.   
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RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que, pelo princípio da eventualidade, se acaso considerada 

a afirmação contida na Ata de Julgamento ainda que de forma inespecífica e sem identificar as 

normas legais e/ou editalícias, deve se destacar a irregularidade da desclassificação da 

Recorrente, pois os supostos erros denotam-se de baixa materialidade e podem (e devem) ser 

sanados em respeito ao interesse público. Aduz que os alegados vícios da decisão de 

desclassificação denotam-se de baixa materialidade, sanáveis mediante diligência em 

observância à primazia do interesse público, devendo a COMPEL ter realizado diligências 

necessárias a fim de sanar eventuais divergências dos critérios de “arredondamento” 

adotados pelos licitantes em relação àqueles por ela desejados. Afirma que, sobre o tema, o 

TCU posiciona-se no sentido de que é irregular a desclassificação de proposta vantajosa à 

Administração por erro de baixa materialidade que possa ser sanado. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que não podem ser sanados os erros da proposta da 

Recorrente, sob pena de quebra do princípio da isonomia e exige que seja dado à Recorrente o 

mesmo tratamento rigoroso que sofreu. A reabertura de uma nova fase de preços é benéfica 

para a Administração, pois além de propostas sem qualquer vício, poderá contar com nova 

disputa entre as licitantes, a qual vencerá a que trouxer o menor preço correto e adequado à 

planilha do órgão. Aduz que os erros da recorrente não são de baixa materialidade, pois a 

Recorrente além de errar nos quantitativos, não cumpriu exigência expressa do edital que é 

preço em duas casas decimais e o TCU visa a evitar a contratação de empresa com a proposta 

mais cara, o que não ocorrerá neste caso, pois a nova fase de proposta de preços trará apenas 

vantagem para a Administração, que contratará propostas ainda mais baixas do que as 

ofertadas. 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Como dito no julgamento da razão anterior, reconhece-se 

que não houve erro quanto ao arredondamento dos valores da proposta por falta de previsão no 

edital, mas houve quanto ao arredondamento indevido dos quantitativos. Porém, tal erro 

subsistente representa erro de baixíssima materialidade em confronto com o montante da 

contratação, determinando-se diligência às concorrentes para que sanem todos os vícios de 

suas propostas podendo serem alterados os valores ofertados apenas na medida da 

correção a ser efetivada. 
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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 

CONSTRUTORA CELI LTDA., para no mérito: 

1 – DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, determinar a CLASSIFICAÇÃO DAS 

LICITANTES CONSTRUTURA CELI LTDA e NM CONSTRUTORA LTDA., convertendo o 

processo em DILIGÊNCIA PARA DETERMINAR que ambas as licitantes retifiquem os erros 

de sua proposta conforme decisão fundamentada acima nos autos da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 012/2018 – COMPEL. 

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, 25 de abril de 2019.  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente/Apoio 

 

Erasmo Antônio 

Rodrigues Santos 

Apoio 

 

Antônio Sérgio 

Moura de Sousa 

Apoio 

 

Ricardo Santos 

Santana 

Apoio 

 

José Múcio jarjor 

Montenegro 

Apoio 
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Camaçari/BA, 25 de abril de 2019. 

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 do CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2018 – COMPEL., 

interposto pela licitante CONSTRUTORA CELI LTDA., contra a decisão da Comissão de 

Licitação.  

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

DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, determinar a CLASSIFICAÇÃO DAS 

LICITANTES CONSTRUTURA CELI LTDA e NM CONSTRUTORA LTDA., convertendo o 

processo em DILIGÊNCIA PARA DETERMINAR que ambas as licitantes retifiquem os erros 

de sua proposta conforme decisão fundamentada acima nos autos da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 012/2018 – COMPEL. 

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

Comissão  Permanente de Licitação – Compel  

Manoel  Alves  Carneiro  

Presidente em Exercicio 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2018 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO 

INTERPOSTO PELA LICITANTE CONSTRUTORA CELI 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 

CONSTRUTORA CELI LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, determinar a CLASSIFICAÇÃO DAS 

LICITANTES CONSTRUTURA CELI LTDA e NM CONSTRUTORA LTDA., convertendo o 

processo em DILIGÊNCIA PARA DETERMINAR que ambas as licitantes retifiquem os erros 

de sua proposta conforme decisão fundamentada acima nos autos da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 012/2018 – COMPEL.. 

Camaçari/BA, 25 de abril de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


