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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO  DE  RECURSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 011/2018 – COMPEL 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação e drenagem 

em vias públicas dos bairros Parque das Mangabas, Parque Verde I, Parque Verde II, Recanto 

das Arvores e Verdes Horizontes, no Município de Camaçari-Bahia.. 

DATA DE ABERTURA: 03/12/2018 

RECORRENTE: CONSTRUTORA NM LTDA  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO  E  CONTRARRAZÕES 

A decisão de desclassificação da empresa Recorrente foi publicada no Portal de Compras em 

05/02/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 11/02/2019.  

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

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

RESUMO  DOS  FATOS 

Todas as licitantes foram desclassificadas e tiveram prazo para reapresentação das suas 

propostas de preços, na forma do art. 48, §3º da Lei 8.666/93. 

Novamente, todas as licitantes, mesmo após o prazo para retificação das propostas, foram 

analisadas e desclassificadas por não atenderem adequadamente às exigências do edital para 

suas propostas. 

Inconformada, a Recorrente apresenta recurso contra sua desclassificação. 

DO  PEDIDO 

“Ante as razões expostas, requer seja dado provimento total ao presente Recurso, para que 

seja reformada a r. decisão, por ser de Direito e Justiça” 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

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 decisão de inabilitação da Recorrente é contrária ao 

que determina o art. 48 da Lei de Licitações, haja vista que é permitido a apresentação de 

nova proposta de preço, quando todas as licitantes forem desclassificadas. Aduz que o art. 48, 

§3º da Lei 8.666/93 prestigia e impõe efetividade aos princípios da economicidade, do 

formalismo moderado e eficiência, que apregoam, na medida do possível, a desburocratização 

da atividade administrativa com medidas que, sem afetar o princípio da estrita legalidade, 

logre obter resultados positivos, legítimos e válidos ao menor custo possível, atendo-se, assim, 

ao interesse público aferido no caso concreto. 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: O Recorrente aduz suas razões de recurso sem atentar para o 

item 10.2.6 do Edital que fixou o conteúdo de significação que a Administração está obrigada a 

dar ao art. 48, §3º da Lei 8.666/93. Vejamos: 

 

 

Somado a isto a COMPEL, ao expedir Nota de Esclarecimento, delimitou, exatamente por 

orientação do item 10.2.6 do Edital, o seguinte: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

No entanto, a Recorrente insistiu na mudança das bases de sua proposta de preço, impingindo-

lhe alteração substancial para além da possível variação de preço decorrente da adequação dos 

seus vícios. A Recorrente alterou seu BDI de 18,98% para 20,73%, no entanto sua alteração de 

valor não acompanhou tal variação, pois a Recorrente promoveu alterações em seus custos 

unitários, o que é inviável conforme regras previamente estabelecidas no edital. Seria 

admissível apenas a alteração de valor que fosse justificada pela necessária correção dos erros 

que levaram à desclassificação de sua proposta. 

 

Não sobeja ressaltar que a Recorrente aquiesceu com as cláusulas do edital, submetendo-se, 

portanto, a elas. É inadmissível que, tendo tido a oportunidade de impugnar o edital, decida 

agora não se submeter à regra do item 10.2.6, segundo a qual apenas os serão sanadas as falhas 

que levaram a desclassificação. 

 

É bastante razoável que a Administração tenha positivado no edital este posicionamento, pois 

prestigia o princípio da isonomia, evitando que licitantes sejam prejudicados ou beneficiados 

pela abertura de suas propostas de preço, que muitas vezes apontam para uma estratégia única 

de cada empresa, que uma vez exposta, perde sua efetividade concorrencial. Isto é, não se 

coaduna com o princípio da razoabilidade, moralidade e isonomia permitir que qualquer 

licitante se beneficie do acesso que teve às propostas de seus concorrentes, razão pela qual 

desde o princípio do edital optou-se por dar ao art. 48, §3º a interpretação dada no item 10.2.6 

do Edital. 

 

Acaso a Administração julgasse que para este certame seria possível a alteração substancial 

aleatória das propostas não teria se preocupado com a inserção pontual do item 10.2.6, 

especificamente considerado nos termos acima expostos. 

 

Desta forma, nega-se provimento ao argumento suscitado pela Recorrente.  
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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 NM LTDA, para no mérito: 

 

1 – NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 011/2018 – 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, 27 de fevereiro de 2019.  

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 
 

Manoel  Alves 
Carneiro 

Presidente em 
 Exercício 

 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

 
Apoio 

 

Ricardo Santos 
Santana  

 
Apoio  

 

Antônio Sérgio Moura  
de Sousa  

 
Apoio 

 

José Múcio Jarjor 
Montenegro 

 
Apoio 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Camaçari/BA, 27 de fevereiro 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 011/2018 – COMPEL, 

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

Licitação.  

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

de NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 011/2018 – COMPEL 

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

 

Comissão  Permanente  de  Licitação – Compel 

Manoel  Alves  Carneiro  

Presidente exercicio 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 011/2018 – COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE CONSTRUTORA NM 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 NM LTDA;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 011/2018 – COMPEL. 

 

Camaçari/BA, 27 de fevereiro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


