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ILUSTRÍSSIMO SR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DA LICITAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA 

 

 

Ref. Tomada de preço n. 007/2020 

 

 

A KRS CONSTRUTORA EIRELI, na qualidade de participante da licitação que se refere à 

Tomada de Preço epigrafada, por seu representante legal, já devidamente qualificada nos autos, 

com base no art. 109, inciso I, alínea “a” da lei 8.666/93 vem tempestivamente à presença de 

Vossa Senhoria interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO com pedido de efeito 

suspensivo contra decisão dessa digna Comissão Permanente de Licitação que inabilitou a 

recorrente, demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas. 

 

Requer, por conseguinte, seja seu recurso recebido, processado e concedido efeito suspensivo, e 

em caso deste Julgador não reconsiderar sua decisão, que seja determinado o encaminhamento 

do recurso para apreciação do seu Superior Hierárquico, como determina a legislação que regula 

as licitações públicas. 

 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

O presente recurso é apresentado no prazo estabelecido no art. 109, I, “a” da Lei n° 8666/93, 

devendo, portanto a Vossa Senhoria via a apreciá-lo. 
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II - RESUMO DOS FATOS 

 

No dia 02 do corrente mês a Comissão de Licitação realizou a leitura do “Extrato Julgamento & 

Resultado- TP 007-2020” e registrou decisão que acabou por DESCLASSIFICAR a empresa, ora 

RECORRENTE, qual seja:  

 

O equívoco cometido pela comissão de licitação através da leitura “Extrato 

Julgamento & Resultado- TP 007-2020” realizada no dia 02 de Setembro de 2020  por esta 

comissão de licitação, ao proceder-se com registro de decisão que DESCLASSIFICOU a 

RECORRENTE assim se posicionou este respeitável colegiado:  

 

“.....KRS CONSTRUTORA EIRELI, foram analisadas, julgadas e consideradas 

DESCLASSIFICADAS por não cumprirem diligências e não atenderem de forma satisfatória ao 

exigido no Edital”. 

 

Na 2ª ATA DE ANÁLISE & JULGAMENTO, também realizada no dia 02 de Setembro 

de 2020 por esta comissão de licitação, verifica-se o registro da decisão que DESCLASSIFICOU a 

RECORRENTE com base na alegação a seguir:  

 

“1.1. A empresa KRS CONSTRUTORA EIRELI: Apresentou na Composição do BDI, no 

item “TOTAL” da parcela “Lucro”, valor divergente ao informado na mesma, que por sua vez, foi 

utilizado na formula fornecida, apresentando resultado superior para o BDI. Desta forma, acarretou 

valores a maior para os preços unitários e totais da planilha orçamentária apresentada.”  

 

 

III - DAS RAZOES RECURSAIS 

 

Ilustre Senhor Julgador, data máxima vênia, a Recorrente passará a demonstrar que a r. decisão 

ocorreu em grande equívoco ao inabilitá-la e declará-la DESCLASSIFICADA do certame, haja 

vista que a mesma ATENDEU TODAS ÀS EXIGÊNCIAS ELENCADAS DO EDITAL. 
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A decisão prolatada diz que: “Apresentou na Composição do BDI, no item “TOTAL” da parcela 

“Lucro”, valor divergente ao informado na mesma, que por sua vez, foi utilizado na formula 

fornecida, apresentando resultado superior para o BDI. Desta forma, acarretou valores a maior para 

os preços unitários e totais da planilha orçamentária apresentada”.  

 

Ocorre que, o alegado não merece prosperar, uma vez que, para o cálculo do BDI fora empregada a 

formula dada pelo órgão responsável pelo certame.  

 

Desta forma, com base na fórmula fornecida chegou-se ao BDI de 20,35%.   

 

Vale mencionar que o valor do BDI, fora fornecido pelo Órgão, o que se verifica na figura 1 em anexo.  

 

 O valor adotado seguiu a admissibilidade dos cálculos de BDI para CONSTRUÇÃO DE 

EDIFICIOS, adotando as alíquotas para lucro entre o primeiro e terceiro quadrante, conforme 

se demonstra na figura 2, em anexo.  

 

Observa-se que, ocorreu APENAS erro de digitação no item de lucro, (6.19%), o que, por sua 

vez, não interfere no cálculo, muito menos acarretou valores a maior para os preços unitários e 

totais da planilha orçamentaria já que o mesmo foi calculado pelo valores dispostos na 

LEGENDA (8.04%), chegando-se ao BDI do órgão.  

 

Estamos diante de mero erro material, facilmente corrigível ( apagar o valor digitado 

erroneamente, que não está dentro das formulas) principalmente quando o que se vislumbra é 

o alcance da melhor proposta para a Administração Pública, como bem versa Marçal Justen 

Filho em sua obra “Comentários à Lei das Licitações e Contratos Administrativos”: 

 

“...Não é cabível excluir propostas vantajosas ou potencialmente 

satisfatórias apenas por apresentarem defeitos irrelevantes...” 
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Importa esclarecer que, os números vão de acordo com a contabilidade da empresa, levando-se 

em consideração os impostos (PIS, COFINS, etc.), conforme ilustrado na figura 3, em anexo.  

 

Vale mencionar que, o item 11.3.4 do edital diz:  

 

“Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos, e/ou 

divergência entre valor por extenso e numérico, existentes nas planilhas 

apresentadas (orçamento Sintético, CPU, CPU Aux, CPU M. O., 

Cronograma, BDI, Encargos), a Comissão procederá à diligência para que 

a licitante efetue a correção dos cálculos, mantendo os preços unitários e 

os quantitativos da planilha, no prazo de 02 (dois) dias úteis, passando a 

ter validade o resultado após a correção.”  

 

A RECORRENTE não recebeu qualquer solicitação por parte da Comissão Permanente de 

Licitação através de diligencia para reparo/saneamento do erro material 

 

Ocorre que, tratamento diverso fora aos demais concorrentes do certame, uma vez que a 

Comissão solicitou diligências com fim saneador de erros para as empresas NTW, MP2 e 

GRADUS, conforme se verifica na “ATA INTERNA ANÁLISE PRELIMINAR DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS” o que acaba por ferir brutalmente o princípio da ISONOMIA.  

 

Não se pode, JAMAIS, perder de vista o primado Constitucional da igualdade de todos perante 

a Lei.  

 

No caso em tela, fere o princípio da Isonomia excluir da Recorrente a possibilidade de corrigir 

mero erro material (digitação) quando o Edital lhe assegura tal Direito e quando este fora 

assegurado aos demais concorrentes.  
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Desta forma, a r. decisão não foi nada razoável,  nem proporcional, chegando a ser ilegal, uma 

vez que o Edital dá a TODOS os concorrentes o Direito de reparação dos erros materiais, o que 

não fora assegurado à Recorrente. 

 

O item 11.3.10 do Edital diz: 

“SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 

a) Que apresentarem nas planilhas, preços unitários e totais superiores aos 

máximos admitidos na planilha do órgão, já inclusos o BDI. 

b) Apresentar divergência entre os quantitativos da planilha da licitante e 

a planilha do Município. 

c) Que não atender a diligência constante nos subitens 11.3.1.1 e 11.3.7 

deste Edital, quando for o caso. 

d) Que deixar de atender a quaisquer das condições contidas no edital, 

omissão, irregularidade ou defeitos que dificultem o julgamento objetivo. 

e) Preços manifestadamente inexequíveis. 

f) Que não apresentarem seus preços unitários e totais com 

arredondamento com 02 (duas) casas decimais, salvo nos casos em que 

não impliquem na alteração dos preços da proposta. 

g) Não aplicação da fórmula para composição do BDI. 

h) Não atender as exigências do subitem 11.3 documentos de propostas de 

preços. 

i) Que apresentarem serviços com descrições iguais com preços diferentes. 

 

A Recorrente atendeu todos os itens exigidos pelo Edital e em sua documentação não se verifica 

qualquer motivo para desclassificação muito menos o alegado por esta Comissão já que o BDI 

informado 20,35% (figura 3) está dentro do solicitado, bem como os cálculos para se chegar ao 

mesmo conforme informado pelo órgão. 
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Assim, não há que se falar em desclassificar a empresa uma vez que foram cumpridas todas as 

exigências estipuladas no edital. Como pode prosperar e permanecer eficaz decisão que se 

revela portadora de vício grave, contrariando violentamente o Princípio da Isonomia, bem como 

as regras do próprio Edital, além de violar a primazia do interesse público na busca da proposta 

mais vantajosa, razão pela qual a decisão, ora recorrida, merece pronta reforma. 

 

REQUERIMENTO 

Por todo o exposto, requer: 

a)  Seja concedido o presente recurso e, ao final julgado provido, com fundamento nas 

razões aqui aduzidas, com EFEITO SUSPENSIVO para que seja anulada a decisão em 

apreço, na parte atacada neste, declarando a Recorrente habilitada para prosseguir no 

pleito, em consonância com os princípios acima, por questão de inteira JUSTIÇA! 

 

b) Lastreada nas razões recursais, requer que essa Comissão de Licitação reconsidere sua 

decisão e, na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este subir, devidamente 

informado à autoridade superior, em conformidade com o §4°, do art. 109, da Lei 

8666/93, observando-se ainda o disposto no §3° do mesmo artigo. 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

 

Salvador, 02/09/2020 

 

KRS CONSTRUTORA EIRELI 

CNPJ 22.530.170/0001-10 
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Anexo Figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 1. BDI para CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 2.Calculo BDI 

 

 

 

 

Erro de digitação, valor ( 6.19%) não 

entra no cálculo do BDI 

Legenda do BDI 
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Fig 3 Planilha BDI Orgão 


