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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção e requalificação das áreas 

de acessibilidades (Distritos de Abrantes, Monte Gordo e Parque Verde II) - Município de 

Camaçari - Ba (conforme Projeto Básico e Planilhas anexas ao processo). 

DATA DE ABERTURA: 25/02/2019 

RECORRENTE: PAIXÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 

LTDA. – EPP.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de classificação de propostas impugnada pela empresa Recorrente foi publicada no 

Portal de Compras em 07/06/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 11/06/2019.  

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

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

Outrossim, na data de 26/06/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa 

QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. Também tempestivas tendo em vista que a 

comunicação do recurso aos demais licitantes se deu em 14/06/2019, sendo feriado e ponto 

facultativo os dias 20, 21, 24 e 25 de junho, 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, cujo prazo final se 

deu em 27/06/2019.  

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente insurge-se contra a decisão que considerou classificada a proposta das licitantes 

MJF SERVIÇOS TÉCNICOS e  QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., ao que 

interpõe o presente recurso que se passa a analisar doravante. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...) requer e espera a Recorrente: (...) B. seja concedida a suspensão imediata da decisão de 

habilitação no procedimento administrativo 001/2019 – processo: 001281-11.07.611.2018. C 

seja julgado totalmente procedente o presente Recurso Administrativo Hierárquico, 

reconhecendo a desobediência ao Edital com a inabilitação das licitantes EMEJOTAEFE 

SERVIÇOS TÉCNICOS e QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. (...)” 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“(...) requer seja REJEITADO o recurso interposto e, por conseguinte, mantida incólume a 

decisão que habilitou a Recorrida. Requer, por fim, ante a habilitação declarada da 

Recorrida, seja-lhe adjudicado o objeto do Lote I, restando homologada a licitação”.  

DO JULGAMENTO  

A Recorrente tem como objeto único de seu Recurso Administrativo impugnar a decisão que 

CLASSIFICOU a Recorrida QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. e a licitante 

desclassificada EMEJOTAEFE SERVIÇOS TÉCNICOS, aduzindo diversas razões e dedicando 

sua peça recursal inteiramente a este tema. 

Serão analisadas doravante apenas as razões que se referem a QG CONSTRUÇÕES E 

ENGENHARIA LTDA., uma vez que a licitante EMEJOTAEFE SERVIÇOS TÉCNICOS foi 

desclassificada por não renovar sua proposta de preço. Numeradas as alegações recursais e 

contra recursais, para fins didáticos, tem-se o que se segue: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que a Recorrida QG não aplicou corretamente a fórmula 

para composição do BDI (Seguro 0,16%, Garantia 0,16% total: 0,32%), ao passo que o 

Acórdão 2622/2013 do TCU fixa em 0,80% o valor total para ambos os itens. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que a Recorrida apresentou a taxa de BDI no 

patamar estipulado no subitem 9.1 do Acórdão 2622/2013-TCU, o que já esvazia por completo 

a acusação da Recorrente pois neste caso, não estaria obrigada a seguir os percentuais 

indicados no subitem 9.2. Aduz que, por amor ao debate, os percentuais considerados para 

Seguro e Garantia foram definidos em função da sua estratégia de gestão do negócio e da 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

capacidade de operação. Alega que empresas com estrutura bem planejada e funcionando de 

forma eficiente nas principais áreas administrativas (planejamento, produção, logística, 

suprimentos, recursos humanos, financeira, etc) alcançam uma maior eficiência empresarial, o 

que proporciona uma estutura interna mais competitiva, maiores oportunidades de negócios e , 

consequentemente, melhores resultados para a organização, segundo “Estudo sobre Taxas 

Referenciais de BDI de Obras Públicas e de Equipamentos e Materiais Relevantes”. Aduz 

ainda argumentos outros sobre o mérito dos valores apontados a título de Seguro e Garantia.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: É posicionamento firmado nesta COMPEL a estrita 

obediência ao item 9.2.1 do Acórdão 2622/2013-TCU, tal como indicado no item 7.3.h.2 do 

Edital: 

 

Em análise da composição de BDI apresentada pela Recorrida verifica-se o seguinte: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Segundo o Acórdão 2622/2013, para o tipo de obra “construção de edifícios”, tem-se BDI 

máximo de 25% e apenas na hipótese de ser superada esta taxa máxima é que se fará o exame 

pormenorizado dos itens que compõem esta taxa, vejamos: 

 

Assim sendo, uma vez estando a taxa de BDI da Recorrida dentro dos parâmetros do Acórdão 

2622/2013, indicado no item 7.2.3.h.2 do Edital como regra para o certame, não se fará 

qualquer análise dos itens que compõem a referida taxa de BDI, razão pela qual não se acolhe 

os fundamentos suscitados pela Recorrente.  

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que nas composições de preços unitários da Recorrida QG 

CONSTRUÇÕES foram utilizados preço inexequíveis para alguns itens: 

1. o preço do cimento por kg de R$ 0,33/Kg, sendo inexequível este valor, posto que fora 

dos padrões do mercado para execução de construção e requalificação das áreas de 

acessibilidade de Abrantes, onde este tipo de obra requer o cimento em saco em função 

da logística de atender as diversas frentes que necessite desse insumo, que inclusive é 

um dos mais representativos na curva ABC; 

2. outro exemplo é o aço com diâmetros de 10mm com preço de R$ 2,76/kg, sendo 

inexequível e fora dos padrões de mercado. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que a Recorrente enxerga o orçamento sob a sua 

ótica, de uma empresa de pequeno porte que não tem o volume de compra e, portanto, o 

desconto e o limite de crédito que a Recorrida tem perante seus fornecedores. Aduz que a 

Recorrida negocia grandes montantes de material o que lhe proporciona maior desconto 

perante seus fornecedores, sendo incorreto alegar a inexequibilidade da proposta 

simplesmente porque os valores obtidos pela Recorrente diferem daqueles.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: os preços indicados não diferem sobremaneira daqueles 

praticados no mercado de varejo, razão pela qual não representam qualquer suspeita de 

inexequibilidade. Ademais, a própria Recorrida alega em suas contrarrazões que diante do 

volume de compra e limite de crédito que possui junto a seus fornecedores, pode obter os 

preços indicados em sua proposta. Por esta razão, não guarda procedência o argumento 

suscitado. 

RAZÃO RECURSAL: (3R) alega que na composição do engenheiro pleno não utilizou a 

unidade hora (h) conforme solicitava o modelo da planilha orçamentária, mas utilizou o índice 

dos encargos sociais para unidade “mês”, ou seja, era para utilizar o índice 87,52% como 

encargo social, mas utilizou o índice de 49,82%, se equivocando duas vezes por ter usado o 

índice mês e também encargos sociais sobre mão de obra desatualizados. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que a conclusão da Recorrente partiu de premissas 

equivocadas, pois olvidou-se do fato de que o engenheiro pleno exerce uma função mensalista 

e não horista, recebendo uma remuneração mensal. Aduz que a forma de remuneração que é 

indicada pela contratante na planilha de preços (por hora), não caracteriza a classificação do 

encargo (horista ou mensalista) e a sua forma de aplicação sobre a remuneração do 

profissional. Afirma que de qualquer sorte não houve qualquer repercussão no cálculo por 

conta da utilização da unidade mês, sendo respeitada a proporcionalidade de horas. Alega 

ainda que o índice dos encargos sociais sobre a mão de obra não está desatualizado para o 

GRUPO A, que traz encargos que impactam, de forma indiscriminada, na composição de 

preço de todas as empresas concorrentes.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: não assiste razão ao Recorrente. “Horas” é uma unidade de 

medida de tempo. O fato de um licitante propor seu preço com base em horas, dias, meses, 

semanas, minutos ou segundos, embora sem dúvida demande um retrabalho de aferição de 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

cálculos para conversão na unidade de medida dada como parâmetro por parte da Comissão, 

não representa qualquer irregularidade. O valor máximo a que está a Administração disposta a 

pagar pela hora de trabalho do engenheiro foi indicado na planilha orçamentária divulgada. 

Independentemente de o Recorrido ter ofertado seu preço em horas ou meses, o valor máximo 

por hora foi observado, não representando erro a conversão da unidade de medida feita pelo 

Recorrido ao elaborar sua proposta. Por esta razão, nega-se provimento a também este 

argumento suscitado pela Recorrente.   

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 PAIXÃO 

CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP., 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 001/2019 – 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, 15 de julho de 2019.  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

 

Manoel  Alves Carneiro 
Presidente em 

 Exercício 

Ricardo Santos 
Santana  

Apoio  

Antônio Sérgio 
Moura de Sousa 

Apoio 

 
Vagner Júlio da 

Cunha 
Apoio 

José Múcio 
Jarjor 

Montenegro  
Apoio 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Camaçari/BA, 15 de julho 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 001/2019 – COMPEL., 

interposto pela licitante PAIXÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 

LTDA. – EPP., 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, 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 001/2019 – COMPEL. 

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

 

Comissão Permanente de Licitação - Compel 

Manoel  Alves  Carneiro  

Pres. Em  exercício  

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE PAIXÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. – 

EPP. 

 

 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 

PAIXÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP.;  

 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 001/2019 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 15 de julho de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


