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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a Complementação de execução de pavimentação e 

requalificação de vias públicas (Av. Jorge Amado) do programa de mobilidade urbana, no município de 

Camaçari - Bahia (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 

DATA DE ABERTURA: 18/03/2019 

RECORRENTE: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de inabilitação da empresa Recorrente foi publicada no Portal de Compras em 04 de 

abril de 2018. A recorrente apresentou seu recurso em 11/04/2019.  

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. 

Outrossim, na data de 24/04/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa 

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

recurso aos demais licitantes se deu em 13 /04 /2018, 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 

A Recorrente foi inabilitada do certame por descumprir uma exigência editalícia: (1) item 

7.1.5.c.1 não atendendo à exigência de parcela de relevância para o item “reciclagem de base 

com incorporação maior ou igual a 740,00 m³”. 

Inconformada, a Recorrente maneja o presente recurso, o qual se passa a analisar. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO PEDIDO RECURSAL 

“Diante do exposto, não resta dúvidas que o processo de licitação da CP 015/2018 está repleto 

de vícios e direcionamentos que não devem prosperar, e deve suspenso para correção das 

falhas, anulando a decisão de inabilitação da Recorrente por suposto não atendimento ao 

edital, devendo esta honrosa Comissão considera que, em tempos de Operação lava jato, em 

que observa-se na mídia tantos fatos reprováveis, não se pode permitir tal falta de critérios 

com o dinheiro público, o que pode acarretar num prejuízo de milhões aos cofres públicos 

direcionar a vitória do certame a determinada (s) empresa (s) e assim, deixar de contratar com 

a proposta mais vantajosa para a municipalidade.”. 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“Ante todo o acima exposto, serve a presente para requerer que o Recurso interposto pela 

Recorrente PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. (PEJOTA), seja 

integralmente IMPROVIDO pela total ausência de subsídios fáticos e/ou jurídicos capazes de 

lhe fazer prosperar”.  

DO JULGAMENTO  

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

para fins didáticos. Porém, ressaltamos que os argumentos da Recorrente que se referem a 

repetição do seu pleito de impugnação já julgado não serão ventilados neste julgamento, posto 

que sobre eles já há decisão. 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que apresentou impugnação ao edital, apontando os 

principais vícios dispostos no instrumento convocatório, especialmente aquele relacionado à 

provável direcionamento do certame a determinada empresa. Aduz que em seu pedido de 

impugnação demonstrou que o item 87.1.5, alínea C, RECICLAGEM, jamais deveria ser 

exigido, uma vez que na curva ABC de serviços o seu peso é de apenas 0,6%, ou seja não é um 

dos serviços mais representativos para a execução da obra. Continua suas razões recursais 

alegando diversas razões para a não inclusão do item reciclagem nas parcelas de relevância, 

requerendo alteração do edital. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que a Recorrente reconhece expressamente que não 

apresentou tal atestado, trazendo em seu recurso sofismas para tentar induzir os componentes 

da COMPEL a flexibilizar a norma específica e objetiva contida no edital, mas é fato 

inequívoco que a Recorrente apresentou proposta com elementos claramente faltantes, em 

confronto com as normas do edital, razão pela qual jamais poderia ela ter sido declarada 

habilitada neste certame, e, na medida em que a COMPEL a inabilitou, o fez com zelo e acuro 

técnico. Aduz que a COMPEL ao julgar as propostas apresentadas o fez segundo o que estava 

estritamente nos termos do edital, atendendo com acerto as normas objetivas da Lei de 

Licitações, tais como o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Alega que ainda 

que pareçam excessivas e rigorosas as exigências do edital, desprezá-las em prol de um ou 

alguns dos concorrentes em detrimento dos demais que as cumpriram, atentaria, ao mesmo 

tempo, contra dois de seus pilares básicos: o da igualdade entre os licitantes, que determina 

seja dispensado tratamento isonômico aos concorrentes e o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Tendo em vista que a Recorrente não suscitou qualquer 

argumento contra a decisão que a inabilitou, mas tão somente contra exigências editalícias, cuja 

impugnação por ela oposta já teve seu julgamento improcedente na oportunidade em que foi 

manejada. 

Desta forma, devido à ausência de argumentos contra a decisão de inabilitação, nega-se 

provimento ao Recurso interposto por PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

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 PJ 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 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 015/2018 – COMPEL. 
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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, 26 de abril de 2019.  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

Manoel  Alves 
Carneiro 

Presidente  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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Camaçari/BA, 26 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 015/2018 – COMPEL., 

interposto pela licitante PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., contra a 

decisão da Comissão de Licitação.  

 No referido instrumento, constam as razões 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 015/2018 – COMPEL. 

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

 

Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente Exercicio 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 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 PJ 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 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 015/2018 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 26 de abril de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


