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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO   DE   RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2018 – COMPEL 

OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de empresa de engenharia 

para execução de serviços de construção de loteamento com 56 casas - conforme projeto 

básico, planilhas e demais anexos, no Município de Camaçari, Bahia.. 

DATA DE ABERTURA: 21/02/2019 

RECORRENTE: DFG CONSTRUÇÕES LTDA.  

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de classificação da empresa CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE 

SANEAMENTO foi publicada no Portal de Compras em 12/03/2019. A recorrente apresentou 

seu recurso em 19/03/2019.  

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, em 21/03/2019 foi publicado no Diário Oficial do Estado e Portal de Compras do 

Município a comunicação de interposição de recurso, ao que não responderam com 

contrarrazões nenhuma das empresas Recorridas. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi classificada na 4ª posição, mas se insurge contra a classificação das licitantes 

que se posicionaram à sua frente na tentativa de eliminar concorrentes e ver contemplada sua 

proposta, motivo pelo qual se reconhece seu interesse jurídico em manejar o Recurso sob 

análise.  
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO  PEDIDO 

“Ante o esposado, requer digne-se a Ilustríssima Comissão de Licitação a determinar a 

desclassificação das propostas de preço das recorridas C B S CONSTRUTORA BAHIANA 

DE SANEAMENTO LTDA., NORDESTE ENGENHARIA LTDA. e A M F – 

ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. pelos motivos expostos. Caso não esteja totalmente 

convencida da prejudicialidade de eventual contratação das Recorridas, requer sejam 

intimadas para apresentarem contrarrazões com justificativas para descumprirem todas as 

normas legais apontadas e demonstrarem que têm condições operacionais de ofertarem preços 

tão baixos” 

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 licitante C B S CONSTRUTORA BAHIANA DE 

SANEAMENTO LTDA apresentou sua proposta de preço mais barata pelo simples fato de ter 

cometido graves erros na construção dos preços que a compõem e menciona dois erros: 

1. Aduz que a planilha de encargos sociais usada pela CBS se refere a obrigações de 

agosto de 2017, quando a porcentagem de provisionamento dos encargos sociais sem 

desoneração remontava a um percentual de 117,73%, sendo que a mesma fora 

atualizada em outubro de 2018 pelo SINAPI colocando este percentual no patamar de 

116,85% sem desoneração e, por isto, requer seja desclassificada a proposta de CBS 

CONSTRUTORA por não atender às regras trabalhistas que a obrigam; 

2. Aduz que com relação ao servente de obras, em sua composição de preço a Recorrida 

demonstra que o seu valor de homem hora é de R$ 9,80, já incluso o encargo social de 

117,73% e que tais números totalizam um valor mensal de R$ 990,00. Alega que o 

salário mínimo no país foi alterado em 01/01/2019 pelo Decreto 9.661/2019 para o 

valor de R$ 998,00 e que conforme art. 7º, IV da CF todos os trabalhadores no 

território nacional têm direito a, no mínimo, um salário mínimo unificado, sendo 

vedado, portanto, o pagamento de menos de um salário mínimo por mês de trabalho, o 

que demonstra que a oferta de preço da Recorrida se encontra entre as mais baixas de 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

forma ilegal. Conclui alegando que vem com oportuna antecedência alertar os gestores 

de que não é possível contratar no patamar ofertado pela CBS CONSTRUTORA sem 

lesar os direitos dos seus trabalhadores. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: 1. Com relação aos encargos sociais, não procede a alegação 

da Recorrente. Deve-se observar que os encargos utilizados pela C B S CONSTRUTORA 

BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA são, conforme a própria alegação da Recorrente, em 

percentual mais gravoso à proposta do que aqueles que lhe eram aplicáveis. Isto é, em 2017 os 

encargos sociais aplicáveis eram no percentual de 117,73%, ao passo que em 2018 eram no 

percentual de 116,85%. Assim, ao provisionar seus encargos sociais em percentual superior, a 

Recorrida agiu de forma mais conservadora do que a necessária, garantindo um percentual 

maior do que o necessário, o que oneraria a sua proposta e não a tornaria mais barata como quis 

fazer crer o Recorrente. 

2. Quanto ao segundo ponto, deve-se esclarecer que as composições de preço não foram objeto 

de análise pela Comissão, não fazendo parte da decisão de classificação, razão pela qual não 

poderia ser objeto do Recurso sob análise, uma vez que este só pode se referir àquela. Contudo, 

uma vez sendo a Recorrida a primeira colocada no certame e sendo obrigatória apenas a análise 

apenas da sua composição de preço conforme determinação do item 11.2.4 do edital, a 

Comissão decidiu proceder à análise da referida composição em cotejo com os apontamentos 

feitos pela Recorrente e chegou às seguintes conclusões. 

No que se refere ao valor de homem hora do servente de obras, razão assiste à Recorrente, mas 

não em gravidade para desclassificar do certame a Recorrida. Explica-se: 

Embora o Recorrente não tenha explicado o cálculo que o levou a identificar o equívoco, pode-

se perceber que o valor de homem hora a R$ 9,80, descontados os encargos sociais, representa 

um salário mínimo de R$ 990,18. Tal equívoco não era facilmente identificável pela Recorrida 

e não se encontra desprovido de respaldo jurídico. Isto porque a convenção coletiva da 

categoria definia, no período de sua vigência (01/01/2018 a 31/12/2018), o salário mínimo do 

servente comum em R$ 990,18, superior ao salário mínimo da época de sua edição que 

remontava a R$ 954,00. Vejamos: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Ocorre que na data de divulgação desta licitação, 18/01/2019, ainda não havia expedição de 

nova convenção coletiva, o que a obrigaria, em tese, a obedecer a convenção anterior acima 

transcrita.  

No entanto, em 01/01/2019 sobreveio o decreto presidencial que fixou o novo salário mínimo, 

elevando-o de R$ 954,00 (valor inferior ao previsto na convenção acima) para R$ 998,00 (valor 

superior ao previsto na convenção).  

Neste ponto, devemos abrir um parêntese para relembrar que o aumento do salário mínimo se 

dá na forma determinada pela Lei 13.152/2015, que em seu art. 1º, §4º, IV determinou: 

“§ 4
o
  A título de aumento real, serão aplicados os seguintes percentuais: 

(...) 

IV – em 2019, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento 

real do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2017.” 

Bem como definiu em seu art. 2º que tais ajustes se dariam por meio de Decreto: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

“Art. 2
o
  Os reajustes e os aumentos fixados na forma do art. 1

o
 serão 

estabelecidos pelo Poder Executivo, por meio de decreto, nos termos desta 

Lei.” 

Desta forma, sendo a convenção coletiva um veículo introdutor de normas hierarquicamente 

inferiores àquelas veiculadas através de Lei Ordinária, temos que o Decreto 9.661/2019, cujo 

conteúdo, forma e aplicação foram determinados pela Lei Federal 13.152/2015, está 

posicionado de forma hierarquicamente superior à convenção coletiva do SINDTICC. 

Concluído este adendo, podemos observar que, em verdade, não há conflito entre as normas, 

mas tão somente aparência de conflito. Evidencia-se esta mera aparência de conflito não apenas 

pela preferência das normatizações emanadas do Congresso Nacional e da Presidência da 

República em relação às emanadas por ajustes sindicais, mas sobretudo pela determinação 

constitucional mencionada pelo Recorrente, instituída no art. 7º, IV da Constituição Federal, 

onde se fixou o seguinte direito dos trabalhadores urbanos: 

“IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender 

a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;” 

Dito isto, fica claro que qualquer pretensão normativa que colida com a garantia de um salário 

mínimo nacionalmente unificado deve ser rechaçada.  

Assim, a Administração Pública, uma vez cientificada, não deve admitir à contratação empresa 

que, mesmo que por mero lapso, pretenda remunerar qualquer funcionário seu em patamar 

inferior ao do salário mínimo vigente. 

Nada obstante o erro da Recorrida seja pontual, não se pode olvidar da objetiva 

responsabilização a que está a Administração submetida quando elege seus contratados em 

dissonância a determinações legais. Realmente, é cediço que a culpa in eligendo atrai 

responsabilidade subsidiária em relações trabalhistas travadas por suas contratadas. Assim, 

tendo sido observado tal equívoco, não pode o Município omitir-se independentemente da 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

extensão do erro, estando impedido de compactuar com violação de direitos sociais básicos 

como o salário mínimo. 

Todavia, não se pode simplesmente desclassificar a Recorrente por um erro decorrente de 

instrumento normativo defasado, mas vigente, além de não se referir diretamente aos valores 

orçados em sua planilha de preços, mas sim à composição destes preços. Desta maneira, em se 

tratando o equívoco apontado de erro na composição dos custos, decorrente de fundamentação 

legítima, conquanto rechaçada por esta Administração, deve-se converter diligência para que a 

Recorrida efetue as correções da remuneração de seus funcionários “serventes de obras”. 

Por fim, considerando que não se pode admitir à contratação empresa que, mesmo de forma 

inocente, se predisponha a violar direitos sociais básicos, determina-se à CBS 

CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA. que apresente nova 

composição de custos unitários atribuindo salário a seus funcionários igual ou acima do 

mínimo legal determinado pelo Decreto 9.661/2019, que regulamenta a Lei Federal 

13.152/2015, sob pena de desclassificação. 

 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que a licitante NORDESTE ENGENHARIA LTDA errou 

em três momentos de sua proposta: 

1. cometeu erro idêntico ao da CBS, com o diferencial de que a NORDESTE 

ENGENHARIA LTDA aplicou sua previsão de encargos sociais com desoneração, ao 

passo que a CBS, como dito, o fez sem desoneração. Aduz que a porcentagem de 

provisionamento dos encargos sociais com desoneração remontava a um percentual de 

88,28%, mas que a partir de outubro de 2018 este percentual se encontra no patamar 

de 87,52% com desoneração; 

2. não apresentou composição de preços dos serviços auxiliares, tornando impossível a 

análise da sua proposta de preços, pois não indica como chegou aos valores ofertados 

para tais serviços, a exemplo de Operário Qualificado, c/Enc. Compl e Servente, c/Enc. 

Complementares; 

3. apresentou  preços diferentes para a mesma descrição de insumos (“acessórios”), o 

que é vedado pelo edital no item 11.3 em sua alínea i) ; 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECISÃO FUNDAMENTADA: 1. Tal como em relação à empresa anterior, não procede a 

alegação da Recorrente quanto a esta. Deve-se observar que os encargos utilizados pela 

NORDESTE ENGENHARIA LTDA. são, conforme a própria alegação da Recorrente, em 

percentual mais gravoso à proposta do que aqueles que lhe eram aplicáveis. Isto é, em 2017 os 

encargos sociais aplicáveis eram no percentual de 88,28%, ao passo que em 2018 eram no 

percentual de 87,52%. Assim, ao provisionar seus encargos sociais em percentual superior, a 

Recorrida agiu de forma mais conservadora do que a necessária, garantindo um percentual 

maior do que o necessário, o que oneraria a sua proposta e não a tornaria mais barata como quis 

fazer crer o Recorrente. 

2. Como já dito no julgamento da razão anterior, o item 11.2.4 determina que a COMPEL fará 

a análise apenas da 1ª empresa melhor classificada, não sendo portanto devida a análise desta 

Recorrida. Ademais, como dito, a decisão atacada não teve como conteúdo as análises das 

composições de cursos unitários, não podendo, portanto, esta matéria ser alvo de recurso. 

3. a vedação do edital mencionada pelo Recorrente se refere aos serviços da planilha 

orçamentária e não aos itens de composição de preço de cada item da proposta. Ademais, como 

descrito pela Recorrida em sua composição, “acessório”  se refere a insumo, ao passo que o 

item 11.3 alínea i) se refere a serviços e às propostas, não às composições. 

 

RAZÃO RECURSAL: (3R) alega que a licitante A M F – ENGENHARIA E SERVIÇOS 

LTDA. não apresentou composição de preços dos serviços auxiliares, tornando impossível a 

análise da sua proposta de preços, pois não indica como chegou aos valores ofertados para 

tais serviços e que desta forma não é possível concluir pela vantajosidade da sua proposta 

porque não demonstra como conseguiu cumpri-la. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Como já dito no julgamento das razões anteriores, o item 

11.2.4 determina que a COMPEL fará a análise apenas da 1ª empresa melhor classificada, não 

sendo portanto devida a análise desta Recorrida. Ademais, como dito, a decisão atacada não 

teve como conteúdo as análises das composições de cursos unitários, não podendo, portanto, 

esta matéria ser alvo de recurso. 
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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 DFG 

CONSTRUÇÕES LTDA., para no mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso mantendo todos os atos até então praticados 

no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2018 – COMPEL, mas, face à relevância dos 

apontamentos apresentados, determinar à CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE 

SANEAMENTO LTDA. que apresente nova composição de custos unitários atribuindo 

salário a seus funcionários igual ou acima do mínimo legal determinado pelo Decreto 

9.661/2019, que regulamenta a Lei Federal 13.152/2015, sob pena de desclassificação. 

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, 05 de abril 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, 05 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 014/2018 – COMPEL, 

interposto pela licitante DFG CONSTRUÇÕES 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 mantendo todos os atos até então praticados 

no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2018 – COMPEL. 

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

 

Comissão Permanente de Licitação – Compel  

Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente em exercicio 

 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2018 – COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE DFG CONSTRUÇÕES 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 DFG 

CONSTRUÇÕES LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso mantendo todos os atos até então praticados no 

bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2018 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 05 de abril de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


