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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: CBV CONSTRUTORA 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 12/02/2019.  

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 

desclassificadas por não atenderem adequadamente às exigências do edital para suas propostas. 

Inconformada, a Recorrente apresenta recurso contra sua desclassificação. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO PEDIDO 

“Requer ao Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação que tal como se utilizou da 

faculdade do item 10.2.6 do edital (art. 48, §3º da Lei 8.666/93), utilize-se também da 

faculdade do item 11.2.3 do edital concedendo prazo de 24 horas à Recorrente para 

apresentação de mídia digital ou aceitando a mídia digital anexa (...)”. 

 

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 o edital previu no item 10.2.6 a mesma faculdade 

prevista no art. 48, §3º da Lei 8.666/93. Aduz que restou dúvidas quanto ao novo envelope de 

proposta de preço a ser apresentado, que foi sanada pela Administração com nota de 

esclarecimento onde acrescentou-se a palavra ‘apenas’ passando a não restar qualquer 

dúvidas de que nada das propostas poderia ser mudado, mas apenas o que configurou erro 

segundo análise da Comissão. Afirma que a parte final do item 10.2.6 fixa que serão exigidos 

para reapresentação apenas os documentos não qualificados e não aceitos e em nenhum ato da 

Comissão é mencionada a não qualificação ou não aceitação da mídia digital da Recorrente. 

Conclui que, por isso, não reapresentou a mídia, cuidando apenas de apresentar uma nova 

proposta sem os erros estritamente mencionados na sua desclassificação. Aduz a Recorrente 

que a mídia digital exigida pelo item 7.2.3 do edital não foi um erro por ela cometido apontado 

na análise de sua proposta, o que a colocou em posição de impedimento para apresentá-la 

novamente, segundo nota de esclarecimento da COMPEL. Entende que apenas se fosse 

desclassificada por não apresentar a mídia digital é que poderia neste ato apresentá-la. 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão não assiste ao Recorrente quanto ao argumento 

acima. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Como dito pelo próprio interessado a mídia digital entregue à Comissão deve refletir a 

realidade da proposta impressa, sendo uma reprodução da outra. Desta forma, por óbvio, com o 

advento de uma proposta corrigida, deve advir também uma mídia digital com a respectiva 

correção. Nega-se provimento, portanto, a este argumento recursal. 

 

RAZÃO RECURSAL: (2R) que aduz que mesmo que fosse justificável a apresentação de 

nova mídia pela Recorrente o edital demonstrou a vanguarda que o orienta ao prever 

expressamente situações que pretendeu ver sanadas, com o objetivo maior de ver contratada a 

proposta mais vantajosa, se referindo ao item 11.2.3 o edital. Afirma que o edital neste item 

11.2.3 orientou os agentes públicos a serem flexíveis com a situação prevista, configurando tal 

item uma faculdade tanto quanto o item 10.2.6. No entendimento do Recorrente a Lei 8.666/93 

e o edital outorgam aos agentes tantas faculdades para que possam alcançar o real fim da 

licitação. Alega que não há justificativa plausível para que a Comissão de um lado exerça a 

faculdade do item 10.2.6 e de outro não exerça a faculdade do item 11.2.3 e que se o edital 

quisesse tornar as faculdades previstas no edital excludentes umas das outras, teria expressado 

tal vontade. Conclui confessando que descumpriu o item 7.2.3 e que quanto a este item foi 

prevista a medida de saneamento expressa no item 11.2.3 e deixar de adotá-la requer 

motivação do ato e arremata requerendo que a comissão explicite os motivos que a levaram a 

não exercer a faculdade sanatória concedida pelo edital. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Quanto a este ponto, razão assiste ao Recorrente. 

O Edital criou um microssistema para salvaguardar todos os possíveis vícios que ao ver da 

Administração poderiam ser superados com o intuito de alcançar a proposta mais vantajosa. A 

Recorrente delineia precisamente as opções saneadoras do edital, cuja observância é sim 

facultativa, mas a não observância deve ser precedida de justificativa, como acertadamente 

pontuou a Recorrente. 

Ao analisar as razões de recurso, especialmente o item 11.2.3 suscitado, esta COMPEL verifica 

que não há motivação suficiente para a prática do ato de desclassificação da Recorrente por 

não apresentar mídia digital. Assim fixa o item mencionado: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Considerando que a COMPEL adotou a postura de exercer as faculdades saneatórias previstas 

no edital com o uso do art. 48, §3º da Lei 8.666/93 (interpretado no item 10.2.6 do edital), não 

há justificativa que motive adequadamente o ato de não se utilizar da faculdade do item 11.2.3, 

haja vista o recomeço da fase de análise de propostas de preço com a diligência promovida de 

concessão de prazo para apresentação de novas propostas escoimadas dos vícios que as 

desclassificaram por parte de todos os licitantes. 

Desta forma, dá-se provimento ao argumento recursal sob análise. Ato contínuo, deixa-se de 

franquear o prazo requerido, pois a Recorrente apresentou a mídia digital em comento 

quando do protocolo do seu Recurso Administrativo, ao que submetida a análise foi 

aprovada  pela  COMPEL. 

 

RAZÃO RECURSAL: (3R) que aduz que a licitante PJ CONSTRUÇÕES foi alvo de 

desclassificação na Concorrência 02/2018 em que apresentou sua proposta em mídia digital, 

mas não impressa. Alega que naquela ocasião a justificativa girou em torno do 

desmerecimento da mídia digital como documento definitivo, com realce da importância da via 

impressa para regularidade do certame. Aduz que no julgamento da CP 03/2018 a Comissão 

afirma que a mídia digital tem dois objetivos: facilitar a análise e facilitar a fiscalização, não 

mencionando como objetivo a ‘seleção de proposta mais vantajosa’, que é o objetivo 

perseguido com todas as regras postas, entendendo que a via impressa da proposta é que 

garante a realidade da proposta, sendo ela a única responsável pela contratação de uma 

proposta vantajosa. Recomenda a leitura da RAZÃO RECURSAL (1R) do julgamento da CP 

03/2018. Conclui aduzindo que a Recorrente não foi previamente desclassificada por não 

apresentação de CD e por isso não estava obrigada a apresenta-lo e que desclassificá-la agora 

é um ataque ao posicionamento firmado pela COMPEL na CP 03/2018 e um ataque ao fim 

buscado com a licitação..   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão não assiste à Recorrente neste ponto.  
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

O recurso na CP 02/2018 que a Recorrente menciona se referiu a um outro tipo de conteúdo 

para a mídia digital. Se referiu à composição de preços unitários. Naquele certame a COMPEL 

deu prazo para que a empresa citada apresentasse sua composição de custos unitários em CD, 

ao que foi solenemente ignorada pela licitante, culminando na sua desclassificação. 

Como disse o próprio Recorrente em sua peça recursal:  

 

 

Tal afirmação suscitada pelo Recorrente infirma as próprias conclusões do Recurso, pois altera 

a base fática sobre a qual se baseia a argumentação. Isto é, a situação de fato da CP 03/2018 

fica comprovadamente posta como estranha àquela suscitada neste Recurso. Veja-se o motivo 

de desclassificação da PJ CONSTRUÇÕES NA CP 03/2018 inoportunamente trazida pelo 

Recorrente: 

 

 

Apenas como esclarecimento, observe-se o que dizia o item 11.2.4 do Edital da CP 03/2018 

mencionada pela Recorrente: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Assim é que se evidencia de forma muito clara como as situações de fato de ambos os 

processos se distinguem. A Recorrente fora desclassificada desta CP 11/2018 por não 

apresentar mídia digital com sua planilha orçamentária, composição de BDI, encargos sociais e 

etc, ao passo que  a PJ CONSTRUÇÕES foi desclassificada da CP 03/2018 por não ter 

atendido ao prazo máximo para entrega de mídia digital com sua composição dos preços 

unitários. Para o prazo fixado expressamente no edital da CP 03/2018 não havia previsão de 

mitigação, havia sim cominação expressa de desclassificação, firmada pelo item 11.3.h daquele 

edital: 

 

Diferentemente do caso em tela, como mencionado no julgamento da razão recursal anterior 

(2R, acima), o erro da Recorrente é sanável por indicação expressa do edital (item 11.2.3 da CP 

11/2018), cabendo ao agente público apenas motivar o exercício de sua faculdade de adotar ou 

não a opção outorgada pelo edital. Como já dito alhures, não há motivação suficiente para não 

concessão de prazo ao Recorrente, pelo que foi aceito o argumento, porém, para o caso da CP 

03/2018, como demonstrado, trata-se de situação de fato absolutamente distinta da ora em 

julgamento. 

Desta forma, não obstante já tenha sido dado provimento parcial ao presente recurso por força 

do argumento anterior (2R), imperioso ter-se feito os esclarecimentos acima para, em seguida, 

negar provimento aos argumentos que se referem à comparação com  a CP 03/2018. 

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 CBV 

CONSTRUTORA LTDA., para no mérito: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

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

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

RECORRENTE CBV CONSTRUTORA LTDA., modificando-se a decisão proferida 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 CBV CONSTRUTORA 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 DA 

RECORRENTE CBV CONSTRUTORA LTDA., modificando-se a decisão proferida 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 



 

 
 

 

 9 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2018 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE CBV CONSTRUTORA 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 CBV 

CONSTRUTORA 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 DA 

RECORRENTE CBV CONSTRUTORA LTDA., modificando-se a decisão proferida no bojo 

da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2018 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 27 de fevereiro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


