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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2021 – COMPEL. 

OBJETO:contratação de empresa de engenharia especializada na execução das Obras 

Remanescentes para Urbanização Integrada no Riacho da Lama Preta (trecho 20 da Bacia 

Camaçari) no município de Camaçari Ba (conforme Projeto Básico e Planilhas anexas ao 

processo). 

DATA DE ABERTURA: 25/01/2022 

RECORRENTE:PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que julgou as propostas de preço do certame foi divulgada em 19/04/2022. A 

recorrente apresentou seu recurso em 27/04/2022.  

Na forma do art. 109, I da Lei 8.666/93 o prazo para apresentação de recurso contra decisão da 

fase de propostas é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Outrossim, na data de 06/05/2022 foram protocolizadascontrarrazões de recurso pela empresa 

MANTEP – MANUTENÇÃO PROJETOS E OBRAS INDUSTRIAIS LTDA. Também 

tempestivas tendo em vista que a comunicação do recurso aos demais licitantes se deu em 

29/04/2022, em conseqüência 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 insurge-se contra a classificação da proposta de preços de MANTEP – 

MANUTENÇÃO PROJETOS E OBRAS INDUSTRIAIS LTDA. e alega fatos relativos à fase 

de habilitação. 
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DO PEDIDO RECURSAL 

“(...)requer seja o presente recurso recebido com efeito suspensivo, dando-se ao final total 

provimento as razões recursais (...)” 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“(...)REQUER:1. Que o recurso administrativo da empresa irresignada seja não conhecido 

referente a fatos já preclusos (...) 2. Seja julgado improvido o recurso (...) ”.  

DO JULGAMENTO  

A Recorrente apresenta argumentos quanto a habilitação das demais concorrentes, porém o 

prazo recursal para impugnação da decisão naquela fase já se expirou, razão pela qual não se 

conhece dos argumentos da Recorrente no que se refere à fase de habilitação, já encerrada. 

Nada obstante, os argumentos tecidos em relação à fase de preços serão doravante analisados. 

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 11.4 DO EDITAL 

A Recorrente PJ CONSTRUÇÕES alega que a empresa MANTEP infringiu a alínea “a” do 

item 11.4 do edital quando ofertou proposta de 0,21 centavos para o serviço “levantamento 

topográfico planimétrico”, enquanto a planilha do órgão estipulou como máximo para o 

referido item o valor de 0,20 centavos.  

Em sua defesa, a recorrida MANTEP – MANUTENÇÃO PROJETOS E OBRAS 

INDUSTRIAIS LTDA. alega que a multiplicação do coeficiente pelo insumo locação de 

teodolito eletrônico totaliza 0,01. 

RESPOSTA FUNDAMENTADA: A recorrida MANTEP efetivamente cotou preço um 

centavo acima do máximo admitido na planilha do órgão. Porém, neste caso em particular, a 

proposta recorrida é a mais vantajosa para a administração, estando aproximadamente 989 mil 

abaixo da proposta da Recorrente.  
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Como se sabe, a finalidade do procedimento licitatório é a busca da proposta mais vantajosa. 

Para alcançar esta finalidade a Lei 8.666/93 definiu alguns princípios inolvidáveis do certame 

em seu art. 3º: 

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, aseleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos” 

Dando efetividade à ponderação adequada entre os princípios da vinculação ao instrumento 

convocatório e o da persecução em vista da proposta mais vantajosa, o TCU tem decidido a 

favor da diligência quando a proposta for vantajosa para a Administração, conforme 

veiculado no Boletim de Jurisprudência 238/2018: 

“É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração 

por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante 

diligência, por afrontar o interesse público.” 

Deste modo, foge à razoabilidade atender ao pleito da recorrente. Não é adequado à 

Administração Pública que desclassifique a proposta da recorrida por ter ofertado valor de 0,01 

centavo acima do orçamento do órgão em um item da composição de custo unitário para dar 

preferência a uma proposta quase um milhão de reais mais cara.  

Por estas razões, a comissão mantém a decisão de classificação da recorrida e determina a 

correção da proposta por MANTEP, recomendando seja negado provimento ao recurso neste 

particular. 

CÁLCULO DO BDI 

A Recorrente PJ CONSTRUÇÕES alega que a empresa MANTEP descumpriu o quanto 

previsto na alínea “f” do item 11.4 do edital, pois o valor do BDI correto segundo os 
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percentuais adotados na sua proposta seria de 27,85% e não 24,84% como apresentado na 

proposta da recorrida.  

Em sua defesa, a Recorrida MANTEP alega que o percentual de ISS incide sobre 60% do valor 

do contrato e que por esta razão a Recorrente fez o cálculo equivocado ao não considerar este 

percentual de ISS em sua planilha. 

RESPOSTA FUNDAMENTADA: Da análise do Recurso é possível observar que o cálculo da 

recorrente leva em consideração a aplicação do ISS sobre o total do valor contratado. Contudo, 

como explanado pela Recorrida, o ISS indicado incidirá apenas sobre a parcela de serviços que 

equivale a 60% do valor total do contrato, haja vista que 40% do valor contratual são insumos e 

60% mão de obra. 

Deste modo, revela-se que o BDI foi calculado segundo a realidade contratual da Recorrida, 

não havendo erro na sua composição. 

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

A Recorrente PJ CONSTRUÇÕES alega que a empresa MANTEP apresentou planilha de 

encargos sociais desatualizada, pois apresentou o percentual de 114,02% para horista e 

70,79% para mensalista, enquanto a Caixa Econômica Federal publicou em Outubro/2021 

nova planilha de encargos sociais sobre mão de obra e para a Bahia os valores são 114,47% 

para horista e 70.91% para mensalista.  

Em sua defesa a Recorrida MANTEP alega que os encargos sociais aplicados na planilha 

utilizam alguns parâmetros fixos como é o caso do A1, INSS de 20%, também conhecido como 

contribuição patronal. Outros parâmetros como rotatividade da mão de obra, que incidirá 

sobre o item C1 ou licença paternidade B5 são particularidades de cada empresa. 

RESPOSTA FUNDAMENTADA: A planilha de encargos sociais disponibilizada pela caixa 

indica um parâmetro para que as empresas conheçam os principais custos incidentes sobre suas 

obrigações de pessoal. São inalteráveis apenas as obrigações tributárias e aquelas que se 

referem a direitos trabalhistas decorrentes da relação de emprego. Os percentuais relativos a 

ocorrências eventuais da relação de emprego vão variar conforme a realidade trabalhista de 
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cada empresa. Em algumas ocorre mais determinado evento, em outras outro e a empresa é a 

responsável por provisionar os encargos de acordo com o que pode suportar.  

Veja-se o entendimento veiculado no Informativo de Licitações e Contratos nº 08/2010 do 

TCU: 

“Representação formulada ao TCU noticiou a ocorrência de possível 

irregularidade no Pregão Eletrônico n.º 15/2008, promovido pelo 

Instituto Benjamin Constant, consistente na desclassificação da proposta 

da representante sob a alegação de que a cotação de encargos sociais 

(auxílio doença, licença maternidade/paternidade, faltas legais, 

acidentes de trabalho e aviso prévio) componentes da remuneração da 

mão de obra, no percentual de 0,01%, a tornara inexequível. Mediante o 

Acórdão n.º 2.364/2009, decidiu a Segunda Câmara determinar "ao 

Instituto Benjamin Constant - IBC que, nas próximas licitações que vier 

a realizar [...], atenda ao preceito de que cabe ao particular, nas 

hipóteses em que a lei não definir objetivamente patamares mínimos 

para cotação de encargos sociais, a decisão acerca do preço que pode 

suportar, no entendimento de que a inexequibilidade de proposta deva 

ser adotada de forma restrita, a fim de não prejudicar a obtenção de 

condições mais vantajosas para a Administração, sem olvidar, contudo, 

do exercício do seu poder-dever de verificar o correto recolhimento 

desses encargos sociais pela empresa contratada a cada pagamento a 

ela realizado"” 

Deste modo, como determinado pelo TCU, não cabe à administração questionar a realidade 

trabalhista da empresa, mas tão somente fiscalizar-lhe o efetivo cumprimento do quanto 

ofertado em sua proposta de preços. 

Por estas razões, deve ser negado provimento ao recurso também quanto a este argumento. 
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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 e recomenda 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 012/2021 – COMPEL. 

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, 12 de maio de 2022. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

Antônio Sérgio Moura 
de Sousa 

Presidente   
 

 
Erasmo Antônio 

Rodrigues Santos 
Membro  

 

 
Cibele Maria Araújo de 

Oliveira 
Membro  

 

 
Iggor Dias Senna 

Membro  
 

 

 
Manoel  Alves  

Carneiro 
Membro  

 

 

 

  



 

 7

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Camaçari/BA, 12 de maio de 2022. 

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 012/2021 – 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 012/2021 – 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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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2021 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTEPJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 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 licitantePJ 

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 012/2021 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 12 de maio de 2022 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


