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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de terraplanagem e 

drenagem na comunidade Buri Satuba, no Município de Camaçari (BA). 

DATA DE ABERTURA: 03/03/2020 

RECORRENTE:JMPN CONSTRUTORA EIRELI 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

O resultado da análise do julgamento da fase de propostas de preços do certame foi 

publicadoem 29/05/2020. A Recorrente apresentou seu recurso em 08/05/2020. 

Na forma do art. 109, I da Lei nº 8.666/93, o prazo para apresentação de recurso contra decisão 

da fase de habilitação é de 5 (cinco) dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Outrossim, na data de 15/05/2020 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela CM 

CONTRUTORA LTDA - EIRELI, também tempestivas, tendo em vista que a comunicação do 

recurso aos demais licitantes foi publicada em 09/05/2020, em consequência do que se deflagrou 

prazo de 5 dias para impugnação do recurso, na forma do art. 109, §3º da Lei 8.666/93. 

RESUMO DOS FATOS 

Em apertada síntese, alega a Recorrente que a Comissão realizou, indevidamente, diligência 

junto a empresa CM CONTRUTORA EIRELI, sendo que a empresa deixou de apresentar a 

composição de preços unitários exigida no item 8.1.1, “d” do edital. 

Seguiu asseverando que “na situação deste certame, prestemos atenção no fato de que a 

diligência feita não se trata de complementação de instrução. A recorrida não apresentou uma 

composição parcial, ou uma composição sem todos os itens de sua proposta. Ela simplesmente 
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não apresentou uma composição. Ela se omitiu na entrega de um documento formalmente 

exigido pelo instrumento convocatório (...)” 

A partir desta fundamentação, indicou que a diligência representou inclusão de documento 

novo, que deveria constar originalmente da proposta. 

Aduziu, ainda, que a diligência perante a Recorrida foi realizada antes de outra licitante (LN 

Construtora), que também cometeu o mesmo erro, ferindo a transparência. 

Por fim, arrematou que o item 11.3.4 não se aplica para a situação da Recorrida, ratificando que 

a COMPEL deve observar “que o item 11.3.4 menciona apenas os documentos que estão 

relacionados no item 8.1.1 como de entrega impressa obrigatória.” 

Em contrarrazões a Recorrida CM CONTRUTORA faz os seguintes contrapontos: 

 

Em relação aos critérios de desclassificação definidos pelo edital, a Recorrida indicou que o 

item 11.4, “j”, é claro ao estabelecer que “a falta de qualquer documento que compõe a 

proposta financeira na forma impressa conforme exigido a licitante será desclassificada.” 

Ratificou, ainda, que não cometeu qualquer irregularidade quanto a sua proposta de preços no 

certame, tanto que não houve impugnação por parte das concorrentes sobre ausência de 

supostos documentos na respectiva fase processual. 
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DO PEDIDO RECURSAL 

 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

 

DO JULGAMENTO  

Cumpre ressaltar, de logo, que para fins de elucidação de questionamentos precedentes da 

Recorrente e que também servem para promover os contrapontos ao recurso promovido pela 

mesma, esta Comissão divulgou nota de esclarecimento no Portal de Compras, visando 

promover a transparência que é inerente ao procedimento licitatório, vejamos: 
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, 

No que se refere especificamente as pretensões recursais, temos que não merecem ser 

acolhidas, pois, como iremos demonstrar, a Recorrente requer dessa Comissão a adoção de uma 

postura excessivamente formal, que não condiz com os objetivos licitatórios. 

Para que seja alcançado o interesse público, é imprescindível o desapego a formalismos 

desnecessários. Nesse sentido decidem os tribunais brasileiros, senão vejamos os exemplos: 

 

“A licitação consiste em processo administrativo que visa à escolha do 

futuro contratante que apresente a melhor proposta. Não se constitui em 

corrida de obstáculos cujo vencedor é o participante mais veloz. Acima do 

interesse privado dos participantes em vencer o certame, sobrepaira o 

interesse público a ser perseguido pela Administração Pública. Daí que há de 

ser assegurado tanto quanto possível a maior competitividade do certame. 

Neste quadro, a exclusão de licitante apenas por razão de mera 

irregularidade formal é medida que põe o interesse privado dos demais 

licitantes acima do interesse público.” Recurso provido. (APELAÇÃO 
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CÍVEL N° 70001115245, 2ª CÂMARA CÍVEL, TJ/RS, RELATOR: MARIA 

ISABEL DE AZEVEDO SOUZA, JULGADO EM 28/06/2000) 

_____________________ 

 

“É cediço que o formalismo constitui princípio inerente a todo 

procedimento licitatório, no entanto, a rigidez do procedimento não pode ser 

excessiva a ponto de prejudicar o interesse público. Ademais, em matéria de 

licitação, como o objetivo é o de atrair o maior número de interessados, 

deve-se adotar interpretação que favoreça a consecução desse objetivo, 

tirando-se qualquer margem de discricionariedade da Administração Pública 

no que diz respeito à rejeitar possíveis licitantes.” (TJSC – AC em MS – 

2002.015898-0 – Dês. Relator Vanderlei Romer – Julgado em21/11/2002.) 

_____________________ 

 

“a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo 

moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para 

propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos 

administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o 

formalismo extremo” (Acórdão 357/2015 – Plenário) 

No mesmo sentido, definem os itens 21.6 e 21.7 do edital da TP 003/2020, verbis: 

“21.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não 

importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a 

aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.  

21.7 As normas que disciplinam esta TOMADA DE PREÇOS serão 

sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

proponentes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação.” 

Ressalta-se, portanto, que a licitação tem por objetivo inafastável a contratação da proposta 

mais vantajosa. Para isso, deve seguir um procedimento formal definido no edital e, 

principalmente, na Lei de Licitações, sem, contudo, permitir que a referida formalidade que 

visa atribuir segurança jurídica ao certame se confunda com os rigorismos desnecessários que 
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ora pretende ver prevalecer a Recorrente, pois colocam em xeque a razoabilidade, a 

proporcionalidade e o interesse público. 

É importante ressaltar que a Recorrida apresentou todos os documentos exigidos, inclusive 

o CD-r/DVD, ausente apenas a composição dos preços unitários no formato .xls (digital) 

requerida. 

Como de praxe nas licitações do município de Camaçari, quando as licitantes não apresentam a 

composição de preços unitários em arquivo eletrônico, costuma-se promover a diligência 

permitida por lei e prevista no edital, com o estabelecimento do respectivo prazo. 

Assim, ao contrário do que quer impor a Recorrente, não há que se falar em inadequação das 

providências adotadas pela Comissão na fase de proposta de preços, principalmente porque a 

diligência promovida NÃO ALTERA O CONTEÚDO DA PROPOSTA DA EMPRESA 

RECORRIDA.  

O certame, cujo critério é o menor preço global, será julgado em face do valor total da proposta 

das licitantes, cabendo a conferência posterior dos custos unitários, apenas da empresa melhor 

classificada, conforme item 11.3.7 do edital. 

Não bastante, é irrefutável que o edital, ao estabelecer os critérios de desclassificação, foi 

cristalino ao prever no item 11.4, “j” que: 

11.4 SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 

(...) 

j) A falta de qualquer documento que compõe a proposta financeira de 

forma impressa conforme exigido a licitante será desclassificada. 

Nesse sentido, nos parece que faltou por parte da Recorrente a realização de uma interpretação 

sistemática das disposições editalícias, o que lhe permitiria uma visão mais adequada, que 

certamente afastaria a sua pretensão de questionar os atos da Comissão, que por sua vez, está 

pautada na manutenção da ampla competição e na busca incessante a condição mais vantajosa à 

Administração Pública. 
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Para esclarecer novamente, o procedimento adotado nesta TP 003/2020, após a sessão de 

abertura dos envelopes, as diligências foram realizadas por e-mail (publicado no Portal de 

Compras do Município) junto aos licitantes LN CONTRUTORA e CM CONTRUTORA, tendo 

a CM atendido ao pedido na mesma data, qual seja, 27/04/2020. 

Como a Recorrida já havia atendido à solicitação informal da COMPEL, visando a 

formalização do procedimento perante a LN CONSTRUTORA é que, na divulgação do 

Relatório de Análise das Propostas de Preços (publicado no Portal de Compras do Município), 

foi estabelecido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no edital. Portanto, como já 

afirmado, totalmente transparente o procedimento, podendo qualquer interessado confirmar nos 

autos do processo. 

Dessa forma, com a estrita observância do conteúdo do edital e do entendimento 

jurisprudencial dominante, adotando todos os cuidados necessários para obtenção do resultado 

correto, justo e isonômico, não deverá ser acolhido o recurso da Recorrente. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, fundamentada nos termos do edital, e com base no 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina, na jurisprudência 

dominante e nos dispositivos da Lei 8.666/93, resolve conhecer do recurso interposto pela 

JMPN CONSTRUTORA EIRELI, para no mérito: 

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

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

DE PREÇOS Nº 003/2020 – COMPEL. 

2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. 

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

Camaçari/BA, 22 de maio de 2020. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 
 

Antônio Sérgio Moura  
de Sousa 

Presidente em exercício 
 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 
 

Manoel Luiz 
Rodrigues  

Apoio 
 

 
Karine Fonseca 

Nascimento 
Apoio 

 

 
 
 

Ana Carolina 
Iglesias 
Apoio         

Jussara Souza 
de Oliveira 

Apoio 
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Camaçari/BA, 22 de maio de 2020. 

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 da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – COMPEL., interposto pela 

licitante JMPN CONSTRUTORA EIRELI, contra a decisão da Comissão de Licitação.  

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

deNEGAR PROVIMENTOao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

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

DE PREÇOS Nº 003/2020 – COMPEL. 

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

 

Antonio Sergio Moura de Sousa 

Presidente da COMPEL 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTEJMPN CONSTRUTORA EIRELI 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitanteJMPN 

CONSTRUTORA EIRELI;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTOao presente recurso, para, em consonância com os princípios e normas 

que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo daTOMADA DE 

PREÇOS Nº 003/2020 – COMPEL.. 

Camaçari/BA, 22 de maio de 2020 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

 


