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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 231/2018 – COMPEL 

OBJETO:Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção 

continuada de áreas verdes com serviços de plantio de espécies, roçagem (capinação), 

serviço de corte, poda, secção de raízes, tratamento de solo com utilização de adubos 

químicos e orgânicos, irrigação das áreas (molhação) e a erradicação de trepadeiras de 

árvores e arbustos, com o descarte do material com destinação adequado. Os serviços serão 

executados em todas as Unidades Administrativas, Unidades de Saúde, praças, canteiros de 

vias públicas e Unidades Escolares do Município de Camaçari de acordo com os requisitos 

constantes no presente termo de referência. 

DATA DE ABERTURA: 13/12/2018 

RECORRENTE: CSCMA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisãoque declarou vencedora do certame a licitante CONSÓRCIO TERRA FORTE foi 

publicada no Portal de Compras em 21/12/2018. A recorrente apresentou seu recurso em 

28/12/2018.  

Na forma do art. 4º,XVIII da Lei 10.520/2002 o prazo para apresentação de recurso contra 

inabilitação é de 3 dias.  

O expediente foi suspenso na Prefeitura Municipal de Camaçari nos dias 24/12 e 25/12, razão 

pela qual o termo final do prazo recursal se deu em 28/12. Desta forma, tempestivo o recurso 

apresentado. 

Outrossim, na data de 08/01/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela 

empresa CONSÓRCIO TERRAFORTE. Tendo em vista a publicação da interposição de 

Recurso realizada em 02/01/2018 e o feriado Municipal ocorrido em 07/01/2018 (dia de São 

Thomaz de Cantuária, padroeiro de Camaçari), são também tempestivas as contrarrazões. 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi desclassificada do certame por descumprir quatro exigências: (1) item 8.4e 

8.5– deixou de apresentar referência a fardamento, encargos trabalhistas (cesta básica, 

auxílio assistência médica, auxílio odontológico, bem como deixou de cotar o custo do 

transporte com materiais para qualquer ponto do território do Município de Camaçarinas suas 

composições de custo unitário; (2) item 5 do Termo de Referência – deixou de apresentar 

em suas composições de preços unitários um Engenheiro com horário integral, apresentando 

salário base de apenas 6 (seis) horas; (3)em suas composições de preço unitário existem 

preços diferenciados para o salário da função de carpinteiro; (4)item 8 do Termo de 

Referência – deixou de apresentar em seus custos o item de descarte de bota fora conforme 

solicitação do item 8. 

DO PEDIDO 

(...) requer-se o conhecimento e provimento do recurso para: a) deferir a promoção de 

diligência para que a Secretaria Estadual da Fazenda do Estado da Bahia informe a razão 

pela qual não consta na Certidão de nº 20182906414, emitida em favor do CNPJ (...), os 

dados da empresa Guatral (...) em violação ao disposto no item 9.2 do Edital; b) deferir a 

promoção de diligência, nos termos do art. 43 (...) da apresentação de notas fiscais dos 

serviços prestados pelo consórcio Recorrido, assim como dos contratos celebrados com as 

empresas contratantes e comprovantes de recolhimentos de impostos, relativos ao atestado 

de capacidade técnica apresentado; c) deferir a promoção de diligência, para que o consórcio 

Recorrido apresente documentos que comprovem os resultados financeiros no exercício de 

2018, consoante exposto nos itens IV.1 e IV.2; c) (sic) no mérito recursal, requer a 

desclassificação e inabilitação do consórcio Recorrido do Pregão Eletrônico (sic) nº 231/2018, 

consoante á fundamentação supra a respeito da qual requer expressa apreciação e 

motivação; d) no mérito recursal, requer a classificação da proposta comercial da Recorrente 

no Pregão Eletrônico (sic) nº 231/2018 (...)”.  

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 empresa FLORENSE é administrada desde o mês de 

julho de 2018 pela Sra. Marly Pereira Brito, que foi exonerada do cargo de Assessor Especial 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Técnico I no Município de Camaçari somente em 24/09/2018. Afirma que a referida senhora 

pode ter participado da fase interna do certame e que, por isso, a participação da empresa 

FLORENSE em consórcio constitui situação que compromete o princípio da isonomia, 

moralidade administrativa e legalidade. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: que a Recorrente faz alegações que ferem a honra da sócia 

da empresa líder deste Consórcio Recorrido. Aduz que a sócia Marly Pereira Brito foi 

exonerada em setembro de 2018 e a licitação em tela foi lançada apenas em 30/11/2018, 

mais de 60 dias depois de sua saída. Aduz que, possivelmente, até mesmo a elaboração do 

Termo de Referência deve ter se dado após a sua saída. Continua, afirmando que, conforme 

dito pelo próprio Recorrente, a Sra. Marly exercia cargo na SEDUR, ao passo que a licitação 

em comento corre às expensas da Secretaria de Educação, Secretaria de Serviços Públicos e 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, além da Secretaria de Saúde e que estas 

não têm qualquer relação com a Secretaria em que estava a citada sócia vinculada. Aduz 

ainda que a sócia Marly executava tarefas que não tinham qualquer relação com o objeto em 

tela e que sua atividade era de fiscalização, portanto atividade de campo, que não envolvia 

procedimentos burocráticos e nem planejamento de contratações quaisquer que fossem. 

Conclui afirmando que não há qualquer relação entre o certame e qualquer atividade que a 

sócia Marly possa ter executado durante todo o seu labor ao Município de Camaçari. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Após oficiar a SEDUR (Ofício 002/2019 – COMPEL) para que 

prestasse informações acerca das atividades e eventual envolvimento oficial da sócia Marly 

na elaboração do Termo de Referência ou instrução da fase interna, foi respondido que não 

houve qualquer contato da servidora Marly Pereira Brito com a fase interna do certame. 

Desta forma, não há qualquer hipótese legal de impedimento para licitar no caso em tela, 

vejamos o que diz o art. 9º da Lei 8.666/93: 

“Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da 

licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento 

de bens a eles necessários: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou 

jurídica; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado; 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação.” (grifamos) 

Considerando que a sócia da empresa líder do consórcio não é servidora pública e, quando o 

era, não mantinha qualquer relação com os órgãos contratantes ou responsáveis pela 

licitação, legalmente não há óbice à participação. 

Também não se vislumbra, neste primeiro momento, qualquer indício de quebra da isonomia 

por parte da Recorrida. Evidentemente que qualquer demonstração razoável de privilégio 

decorrente desta precedente relação estatuária entre a sócia da empresa líder do consórcio e 

o Município deverá ser objeto de eventual processo administrativo para apuração de ilicitude, 

inclusive com necessário envolvimento dos órgãos de controle externo. Todavia, as 

alegações da Recorrente aliadas ao reconhecimento da Recorrida, somada à resposta da 

SEDUR não são sequer indício de possível irregularidade. 

Desta forma, razão não assiste à Recorrente, pelo que se nega provimento ao argumento 

suscitado. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega eventuais incorreções praticadas pela Recorrente na 

elaboração de sua planilha de preço não constituem motivos para a sua desclassificação, 

porque elas poderiam ser ajustadas sem a necessidade de majoração do preço oferecido. 

Aduz que os percentuais de encargos sociais e trabalhistas apresentados na sua planilha de 

formação de preço foram fundamentados em suas bases históricas e análises estatísticas 

próprias, sendo que os valores provisionados por ela são suficientes para garantir a perfeita 

execução do objeto em tela. Afirma que havendo qualquer falha no provisionamento dos 

encargos fixados na sua proposta, estaria obrigada a arcar com o ônus de tal erro em suas 

planilhas, por foça do próprio instrumento editalício. Aduz ainda que a planilha de custos e 

formação de preço possui caráter acessório e subsidiário em licitações em que o critério de 

avaliação das propostas é o de menor valor global. Continua, afirmando que a composição de 

preços unitários para os cargos de engenheiro com horário integral, carpinteiro e os custos 

com o item “descarte de bota fora” poderiam ser ajustados pela Recorrente sem a 

necessidade de majoração do preço ofertado no certame. 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que os encargos sociais que obrigam a Recorrente 

decorrem de determinação normativa oriunda da convenção coletiva da categoria que 

emprega. Aduz que cada empresa ter, dentro da sua realidade negocial, uma margem 

diferente de incidentes trabalhistas que oneram sua atividade, não pode nunca ser justificativa 

para reduzir o provisionamento para contratações que os sindicatos normatizaram em 

convenção coletiva. Afirma que a Recorrente traz acórdãos datados de mais de 15 anos e os 

classifica como recentes e que seja qual for a interpretação dada pela Recorrente, as normas 

coletivas de cada categoria têm que ser respeitadas pelos patrões e a Administração Pública 

não deve contratar com potenciais descumpridores de normas. Afirma que quaisquer sinistros 

trabalhistas poderão e serão redirecionados ao Município, que é responsável subsidiário 

pelas obrigações trabalhistas descumpridas. Conclui alegando que erro na seleção de 

empresa configura culpa in eligendo, primeiro requisito para a responsabilização subsidiária 

na justiça do trabalho. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Com relação ao erro na elaboração de encargos sociais, não é 

possível atribuir percentuais de encargos sociais segundo estatísticas e percentuais próprios 

com critérios pessoais escolhidos ao arbítrio das empresas. A convenção coletiva de cada 

categoria define qual deve ser o percentual de provisionamento que as empregadoras devem 

adotar nas suas contratações. Mitigar estas regras não é ato que faça parte da competência 

deste órgão licitante, sob pena de ferir a autonomia sindical, tornando inconstitucional 

qualquer ato neste sentido. Ademais, razão assiste à Recorrida quando menciona a culpa in 

eligendo como critério de responsabilização subsidiária da Administração Pública. Vejamos o 

que diz o enunciado da Súmula 331, V do TST: 

“V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e 

indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do 

item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no 

cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 

especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações 

contratuais e legais da prestadora de serviço como 

empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero 

inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela 

empresa regularmente contratada.” (grifamos) 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Assim, embora a Recorrente alegue ter uma determinada situação administrativa que lhe 

permita desobedecer a norma coletiva, esta Administração não pode olvidar da sua 

responsabilidade na escolha de licitantes para contratar consigo. 

Não é permitido à Administração Pública contratar com particulares que descumprem normas 

jurídicas a que estão submetidos. A norma coletiva de cada categoria, por força da autonomia 

sindical, constitucionalmente estabelecida, é norma geral e abstrata a ser obedecida por toda 

as categorias signatárias dos instrumentos normativos. Não é possível à Administração 

ignorar os erros praticados, sob pena de responsabilização pessoal dos agentes públicos que 

derem causa à contratação de empresa nesta situação, caso o provisionamento feito não 

venha a ser suficiente para cobertura dos incidentes trabalhistas imprevisíveis do futuro.  

Com relação aos acórdãos do TCU, não resta dúvidas de que caso a Administração falhasse 

e admitisse à contratação empresa que errou na composição dos encargos sociais, o ônus da 

execução do contrato caberia à contratada. No entanto, há outras searas de 

responsabilidade, como a administrativa, cível, e penal, em relação às quais o agente que deu 

causa à contratação pode sofrer alguma imputação decorrente da sua falha em observar a 

imprestabilidade da licitante em vir a ser contratada por erros quanto à aplicação da lei ou 

acordo coletivo. 

Ante o exposto, razão não assiste a Recorrente quanto à alegação trazida. 

RAZÃO RECURSAL: (3R) alega que certa disputa foi bastante concorrida e a proposta 

ofertada pela Recorrente foi a de menor preço, com patente exequibilidade. Aduz que neste 

contexto, à luz do princípio da economicidade, o ato de adjudicação e homologação do 

certame em favor da Recorrente representa gastos significativamente inferiores a serem 

despendidos pela Administração quando comparados com aqueles decorrentes da execução 

do objeto pelo consórcio formado pelas empresas Recorridas.  

CONTRARRAZÃO RECURSAL:alega que para induzir a comissão a erro, a Recorrente fala 

sobre acirrada disputa que nunca existiu, pois a mesma foi desclassificada. Aduz que 

contratar com a Recorrente não representa qualquer economia, ao contrário, representa 

prejuízo para a Administração, pois a proposta da Recorrente foi num montante R$ 

905.659,01 superior à da Recorrida.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: Não obstante não se trate propriamente de uma razão de 

reforma, é salutar remarcar que não houve qualquer disputa de lances e que o valor da 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Recorrente não é menor do que o da Recorrida, ao contrário, é quase um milhão de reais 

mais caro. Todavia, a diferença de preço das propostas não configuraria argumento recursal, 

pois para contratar a proposta mais barata a Administração deve, antes, observar os 

requisitos de habilitação para comprovar a capacidade de a licitante executar o preço que 

ofertou na fase anterior. Mesmo, assim, não é demais fazer este adendo. 

RAZÃO RECURSAL: (4R) alega que para participar da licitação o consórcio Recorrido 

apresentou um atestado de capacidade técnica emitido pela empresa DOC 

REPRESENTAÇÃO, atestando serviços de manutenção continuada de áreas verdes, 

substituição de espécies de vegetais, irrigação de áreas, poda de árvores de médio e alto 

porte, adubação química e orgânica, erradicações, corte de árvores e limpeza das áreas, mão 

de obra de marceneiro e operadores de máquinas. Aduz que causa estranheza o fato de a 

empresa emitente do mencionado atestado possuir como atividade econômica principal 

“representações comerciais” e um capital social de R$ 8.500,00, consoante pode ser 

observado do seu comprovante de inscrição no cadastro nacional da pessoa jurídica. Afirma 

que é constatável que o documento possui data recente e que os serviços foram executados 

pelo período de 02 (dois) meses, com descrição de serviços absolutamente idêntica ao 

descrito no item 9.2.3, alíneas “c.2” do Edital. Afirma que há fortes indícios de que o atestado 

de capacidade técnica apresentado pelo consórcio Recorrido é ideologicamente 

falso.Continua, afirmando que o mencionado documento não é considerado idôneo o 

suficiente para comprovar sua qualificação técnica no certame. Que o valor estimado da 

licitação é de R$ 17.170.613,85, mas o Recorrido somente comprova a prestação de serviços 

estimados em pouco mais de R$ 100.000,00. Afirma ainda que o item 9.2.3 exige que os 

atestados de capacidade técnica comprovem a execução de obras similares em porte e 

complexidade ao objeto desta licitação, mas que o atestado apresentado pelo Recorrido não 

cumpre esta exigência, não sendo hábil, portanto, a comprovar que o consórcio Recorrido é 

qualificado para prestar os serviços objetos do certame. Conclui, aduzindo que o atestado 

emitido pelo consórcio Recorrido não possui a menor credibilidade, considerando que foi 

emitido no mês de agosto de 2018 com descrição de itens idênticos ao da licitação em 

comento, levantando dúvida sobre a veracidade do documento. Também alega que o 

atestado não comprova a prestação de diversos serviços especificados no anexo I e que são 

fundamentais à demonstração de capacidade técnica no certame. Por fim, argumenta que a 

Pregoeira deu tratamento diferenciado ao consórcio Recorrido, indicando privilégio a este no 

certame. Termina requerendo que esta comissão requisite documentos probatórios da efetiva 
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prestação de serviços pelo consórcio Recorrido, tais como contrato, aditivos e as notas fiscais 

correspondentes. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que o fato de a empresa que emitiu o atestado 

apresentado pelo Recorrido ter um capital social de R$ 8.500,00 não representa qualquer 

óbice para contratar qualquer prestação de serviço. Aduz que o atestado apresentado se 

refere à execução parcial de um contrato, que ainda não foi finalizado, não havendo qualquer 

irregularidade no seu conteúdo ou descrição. Afirma que o atestado foi devidamente 

registrado no CREA/BA, órgão de fiscalização da atividade do profissional detentor do 

atestado. Afirma ainda que não há qualquer infringência ao disposto no item 9.2.3 do edital, 

pois a complexidade e porte dos serviços executados é a mesma, pois não mudam 

substancialmente as tarefas, mas apenas os quantitativos. Traz ainda o art. 31, §1º da Lei 

8.666/93 e grifa a vedação final de exigência de quantidades e prazos quando da 

apresentação de atestados de capacitação técnico-profissional. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Destaque-se, inicialmente, que em consulta ao CREA/BA 

verificou-se a autenticidade do atestado citado, não cabendo ao órgão licitante questionar a 

idoneidade do exercício das atribuições de fiscalização do citado órgão. 

Cumpre ainda esclarecer, ante o grifo da Recorrida ao inciso I do §1º do art. 31 da Lei 

8.666/93, que a exigência de quantitativos é uma prerrogativa da Administração, quando 

assim for necessário. São as chamadas parcelas de maior relevância e valor significativo. 

Assim é a autorização que se extrai do enunciado da Súmula 263 do TCU: 

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 

licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, 

é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 

semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a 

dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.” 

No entanto, para o caso em tela, optou o órgão licitante por não as exigir, requisitandoapenas 

demonstração de aptidão técnica para execução das tarefas. 

Com relação à higidez do atestado apresentado, as alegações formuladas não se mostram 

hábeis a levantar qualquer dúvida quanto à sua veracidade. O fato de sua descrição ser 
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idêntica à do edital ou de sua emissão ter ocorrido em agosto/2018 não representam, a priori, 

qualquer indício de falsidade. Ademais, os atestados estão devidamente registrados no 

acervo dos profissionais respectivos, dando uma forte presunção de veracidade a qual meras 

alegações do Recorrente não podem elidir. Nada obstante, caso a Recorrente apresente 

algum indício de falsidade, por qualquer meio que seja, exceto meras alegações, será 

instaurado o devido processo legal administrativo para apuração dos fatos. 

A comprovação da capacidade técnica se dá na forma previamente estabelecida no item 

9.2.3. Eventual discordância da Recorrente de que há outros serviços cuja demonstração de 

execução são imprescindíveis deveria ser apresentada mediante impugnação ao instrumento 

convocatório, de forma oportuna, não sendo razoável que a Administração reveja as 

exigências nesta fase do certame. 

Desta forma, razão não assiste à Recorrente quanto a este ponto. 

RAZÃO RECURSAL: (5R) alega que a idoneidade financeira do consórcio Recorrido deveria 

ser atestada por meio de um balanço patrimonial do último exercício que pudesse comprovar 

a disponibilidade de recursos para a satisfatória execução do objeto contratado, mas que não 

foi o caso. Aduz que o consórcio Recorrido fixou no balanço patrimonial da Empresa Florense 

um lucro líquido de R$ 1.038.342,21 decorrentes de uma receita bruta de R$ 1.222.524,25, 

mas que, no entanto, as despesas operacionais mencionadas no balanço foram estimadas 

em uma quantia ínfima de R$ 37.298,02. Alega ainda que dificilmente uma empresa que tem 

por objeto societário atividades que envolvem uso e fornecimento de materiais e a prestação 

de serviço especializado poderá auferir tamanha receita com um custo operacional tão 

reduzido. Alega que esta operação parece ter tido o objetivo único de gerar resultados 

positivos em favor do consórcio com a finalidade de integralização total ou parcial do capital 

subscrito da Empresa Florense. Conclui requerendo diligência para que o Recorrido 

apresente documentos que comprovem os dados fornecidos no balanço patrimonial da 

empresa FLORENSE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. alega que contesta a situação 

financeira do consórcio Recorrido, pois o mesmo não demonstrou sua idoneidade e há 

indícios veementes de que não dispõe de condições suficientes para executar o objeto 

licitado. Afirma que não é crível que um consórcio do porte dos Recorridos seja habilitado na 

licitação em apreço porque pairam dúvidas quanto à sua idoneidade financeira. Afirma que 

demonstrou que a realidade da situação financeira do consórcio é diferente do que foi 

apresentado em seu balanço patrimonial porquê restam dúvidas acerca da integralização do 

seu capital social, do seu patrimônio líquido e da sua plena capacidade de executar o objeto 
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licitado. alega que em licitações como esta é praxe exigir do licitante a comprovação de 

possuir capital social de, no mínimo, 10% do valor estimado na contratação, conforme art. 31, 

§§ 2º e 3º da Lei 8.666/93. Aduz que todavia o capital social do consórcio Recorrido não 

corresponde sequer a 3% do valor da contratação em comento, o que representa um risco à 

Administração tendo em vista que o consórcio Recorrido seguramente não estará dotado de 

capacitação econômico-financeira para a realização dos serviços objetos do processo 

licitatório. Continua, alegando que é evidente que os balanços apresentados pelo consórcio 

Recorrido, bem assim, as demonstrações contáveis do último exercício social, não são 

suficientes para demonstrar sua higidez financeira e evidenciam não ter o consórcio capital 

social compatível com o valor orçado para os serviços licitados, em flagrante oposição ao 

disposto no item 9.2.4 do edital. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que foi apresentado documento idôneo que cumpriu 

as determinações do edital. Aduz que a capacidade econômico-financeira do Recorrido foi 

comprovada mediante apresentação dos balanços, onde se encontram todas as informações 

necessárias para o cálculo dos índices, que qualificam o Recorrido, não sendo razoável 

quebrar o seu sigilo fiscal e bancário, como pretende a Recorrente. Alega também que, 

igualmente ao arguido pela outra Recorrente (Assessora) esta Recorrente (CSCMA) faz 

confusão quanto ao que a lei dispõe sobre capital social. Aduz que a Administração Pública 

optou por não fazer qualquer exigência de capital mínimo para aferição da aptidão 

econômico-financeira das empresas interessadas em participar da licitação.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: Deve-se esclarecer que capital mínimo não foi exigência deste 

certame, mas tão somente a exigência de índices para demonstração da capacidade 

financeira do licitante. 

Vejamos o inteiro teor do art. 31 da Lei 8.666/93: 

“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-

financeira limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 
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II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no 

"caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) 

do valor estimado do objeto da contratação. 

§1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da 

capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos 

que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, 

vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, 

índices de rentabilidade ou lucratividade.                      (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na 

execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 

instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital 

mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias 

previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de 

comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes 

e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 

ulteriormente celebrado. 

§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se 

refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação, devendo a 

comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 

proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 

através de índices oficiais. 

§ 4º Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos 

assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade 

operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada 

esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua 

capacidade de rotação. 

§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será 

feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis 

previstos no edital e devidamente justificados no processo 

administrativo da licitação que tenha dado início ao certame 



 

 
 

 

 12

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 

usualmente adotados para correta avaliação de situação 

financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes 

da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994)”(grifamos) 

Ao observar os grifos feitos acima, podemos compreender que a exigência de capital social 

mínimo ou patrimônio líquido ou garantia de contratação é uma faculdade da Administração 

que, conforme cada certame que venha a deflagrar, analisará a conveniência e oportunidade 

de fazê-lo. Para o PP 231/2018 entendeu-se que a mera comprovação de boa situação 

financeira mediante a exigência de índices dentro dos parâmetros do §1º supra transcrito, é 

suficiente para demonstrar a capacidade financeira do licitante de honrar os compromissos 

que assumirá. 

Com relação às alegações de falsidade, não se admite neste órgão meras alegações, como já 

dito com relação às demais alegações de falsidade de documentos acima. Caso a Recorrente 

apresente algum indício sólido das alegações feitas, serão adotadas providências no sentido 

de apurar eventuais irregularidades. No entanto, meras alegações não terão o condão de 

atrasar este certame com diligências acerca de fatos típicos em relação aos quais não há o 

menor indício de ocorrência.  

Desta forma, segundo as regras previamente definidas do edital, o capital social não é um 

parâmetro de aferição da qualificação econômico-financeira da Recorrida, assistindo-lhe 

razão em suas contrarrazões, motivo pelo qual se nega provimento ao argumento suscitado 

pela Recorrente. 

RAZÃO RECURSAL: (6R)alega que o consórcio TERRA FORTE foi classificado 

indevidamente, pois descumpriu as previsões do Edital relativas à composição do BDI, em 

flagrante violação ao disposto no anexo XI do Edital. Alega que o consórcio Recorrido 

cometeu falhas consistentes na apresentação dos subitens dos BDI´s inferiores aos 

estipulados pela Administração. O percentual de Despesas Financeiras e Lucro são 

significativamente inferiores aos percentuais admitidos no Acórdão 2622/13, item 9.1 do TCU. 

Aduz que o item Lucro foi apresentado com percentual de 4%, ao passo que o Acórdão 

2622/13 determina Lucro entre 6,74% e 9,40%. Alega que com tais percentuais o BDI do 

consórcio Recorrido perfaz o total de 18,1%, ao passo que o somatório mínimo admitido no 

Edital é de 20,76%. 
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CONTRARRAZÃO RECURSAL:alega que em nenhum item da lista de correlações do TCU 

existe os serviços do objeto mencionado no presente certame, no entanto a plenitude dos 

trabalhos resumidos no Acórdão, não deixou de estabelecer que existem parâmetros de 

adequabilidade para cada caso, o que se expressa claramente no item 9.2 (do Acórdão 

2622/2013).Continua, afirmando que nos casos listados no acórdão há uma rigidez na 

utilização dos parâmetros de estudo, no entanto, quanto o serviço não se aplica ou não adere 

aos parâmetros de estudo, cabe uma consideração das peculiaridades de cada caso 

concreto. Aduz que da leitura do objeto da licitação, nota-se claramente a falta de aderência 

aos serviços mencionados no Acórdão 2622/2013, o que, a princípio, levaria a um acréscimo 

de valores apresentados gerando um gasto excessivo ao erário público para a aplicação dos 

percentuais superiores de despesas financeiras e lucro, já que a peculiaridade do presente 

objeto destoa dos estudos característicos do Acórdão. Alega que no próprio material de 

estudo que embasou o Acórdão 2622/2013 tem a definição de cada elemento para que não 

se reste dúvidas quanto a sua aplicação. (Traz trechos do estudo citado). Aduz que, 

considerando as condições de pagamento estabelecidas no item VI dos dados do Edital 

231/2018, os serviços terão um fluxo da seguinte ordem: a. execução, b. medição e por fim c. 

pagamento. Mede-se os serviços após o período de execução e recebe-se os valores de 

pagamento num prazo estabelecido de até 30 dias após entrega e aceitação da medição. 

Aduz que, tendo em vista este fluxo, o consórcio apresentou uma taxa de 0,5% para 

Despesas Financeiras com a seguinte justificativa para o seu cálculo e fora então concebida 

da seguinte forma para adequar a peculiaridade dos serviços (apresenta dados de cálculo). 

Após demonstração dos argumentos de cálculo, aduz que seu total de despesas financeiras 

seria de R$ 55.379,98, que representa 0,50% do total ofertado para execução do serviço, 

justificando assim sua eleição do percentual de despesas financeiras do BDI. No que se 

refere ao lucro, aduz o conceito do Acórdão 2.369/2011 e que a própria base de estudos do 

Acórdão 2622/2013 salienta em suas origens que a definição do lucro é de competência das 

empresas de mercado. Conclui afirmando que combinou-se a falta de aderência às 

características da lista de obras públicas definidas no Acórdão, com a adequação das 

peculiaridades concretas dos serviços do objeto em epígrafe com o trato das informações e 

competências empresarial do consórcio na obtenção de um diferencial de mercado e 

conforme citação do preâmbulos do estudo do Acórdão, “isto é lícito e aceitável” 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Inicialmente, deve-se esclarecer que nenhuma das licitantes foi 

desclassificada deste certame por qualquer desatendimento aos parâmetros objetivos do 
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Acórdão 2622/2018, justamente devido à falta de subsunção do objeto licitado às hipóteses 

delineadas no Acórdão e à falta de previsão no instrumento convocatório.  

No entanto, importante observar alguns argumentos, posto os relevantes parâmetros que o 

Acórdão 2622/2013 fixa no âmbito das contratações públicas.  

Diferentemente do que alega o Recorrido, a falta de aderência aos serviços mencionados no 

Acórdão 2622/2013 não necessariamente levaria a um acréscimo de gastos para o erário 

para aplicação de percentuais superiores de despesas financeiras e lucro. Tanto que o seu 

percentual de despesa financeira e lucro encontra-se abaixo de todas as faixas de despesa e 

lucro mínimos do acórdão. 

Porém, a análise de cada faixa dos componentes do BDI somente será procedida na hipótese 

do item 9.2 do próprio Acórdão 2622/2013: 

 

Isto é, caso a taxa total de BDI esteja fora, como é o caso em tela.  

Os argumentos da Recorrida são de grande valia para a formulação deste julgamento, sem os 

quais não seria possível, posto que os dados concretos da sua realidade somente são do seu 

próprio conhecimento. Agora, trazidos à COMPEL, devem necessariamente ser levados em 

consideração para análise do caso concreto, como determina o Edital. 

Da análise do caso em tela, verifica-se que há forte justificativa para a redução das despesas 

indiretas e lucro. Ao longo de sua tese, a Recorrida apresenta os seguintes dados: 
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Diante desta análise e levando-se em conta a capacidade financeira demonstrada pela 

Recorrida, é razoável que se admita a taxa de juros considerada para o cálculo.  

Com a despesa financeira no patamar comprovado pela Recorrida, é mais do que regular que 

a a diferença entre o que pode reduzir impacte no seu lucro, reduzindo seus custos e, via de 

consequência, viabilizando uma contratação menos onerosa para o Município. 

Desta forma, não cabe à Administração impor como condição de classificação de proposta a 

sua adequação a um parâmetro ao qual não está submetida. Quer dizer, exigir como norma 

cogente o atendimento a algum dos tipos de obra tratados no Acórdão é impossível para o 

caso em tela, pois com eles não se coaduna. São os seguintes tipos previstos no Acordão 

2622/2013: 

 

O objeto ora licitado não tem qualquer correlação. Não por outro motivo é que o Edital deixou 

de exigir como condição de classificação o atendimento ao Acórdão 2622/2013. Isto é, sendo 

impossível a subsunção à hipótese do 2622, não há como toma-lo como parâmetro cogente. 
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Pelo exposto, é que se entende que não deve prosperar o argumento suscitado pela 

Recorrente. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e 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  CSCMA 

CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA., para no mérito: 

1 – NEGAR-LHE PROVIMENTO, para, em consonância com os princípios e normas que 

regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no certame. 

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. 

[Comentários]. 
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DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE CSCMA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA. 

 

 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 licitante 

CSCMA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, de forma a manter a decisão proferida nas Ata 

da sessão da PREGÃO PRESENCIAL Nº 231/2018 – COMPEL. 

[Comentários] 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


