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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: MILA CONSTRUÇÕES LTDA.  

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 14/06/2019.  

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. 

Não houve contrarrazões ao Recurso sob análise. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente insurge-se contra a decisão que considerou classificada a proposta da licitante 

QUEIROZ PIMENTEL SERVIÇOS LTDA. – ME, ao que interpõe o presente recurso que se 

passa a analisar doravante. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“Diante do exposto, requer: 1. Desclassificação da proposta comercial da licitante QUEIROZ 

PIMENTEL SERVIÇOS LTDA. – ME pelo descumprimento ao Item 7.3, alínea “e” do Edital 

(...); também por apresentar proposta com Preços Unitários nos itens 1.5, 3.1, 4.22, 5.4 e 

outros muitos bem como com Preços de Custo nos itens 3.4, 3.15, 4.21, 4.26 e outros tantos, 

sem o devido arredondamento para 02 (duas) casas decimais implicando em divergência nos 

Preços Totais apresentados na Planilha, resultando em alteração no Preço Global da 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Proposta (...);  também por apresentar na composição dos Itens 4.19 e 4.20 da Planilha e nas 

composições 91693 e 91692, dentre diversas outras na Proposta, o uso de insumos, 

equipamentos ou composições auxiliares com preços de valor zero, que resulta em proposta 

inexequível, conforme prevê o edital em seu item 11.3, alínea “e” e art. 44, §3º da Lei 

8.666/93; e finalmente por também apresentar majoração indevida de 5,8% na composição de 

encargos sociais destinada a “outras entidades do INSS”, quando em verdade a empresa está 

isenta de tal encargo em função ao seu enquadramento no SIMPLES NACIONAL”. 

DO JULGAMENTO  

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

CLASSIFICOU a Recorrida QUEIROZ PIMENTEL SERVIÇOS LTDA.- ME, aduzindo diversas 

razões e dedicando sua peça recursal inteiramente a este tema. 

Desta forma, analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais, de forma numerada para 

fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que a planilha de preços da Recorrida apresenta nos itens 

2.3, 3.8 e 4.4 valores de R$ 476,98, R$ 831,24 e R$ 45, 38, respectivamente, enquanto que no 

relatório de Composição de Preços Unitários, os mesmos serviços apresentam-se com valores 

de R$ 476,97, R$ 831,23 e R$ 45,37, respectivamente divergentes e incompatíveis com os da 

Planilha de Preços, tornando inválida a proposta por “ausência de válida composição de 

preço unitário, ou por “inválidos preços unitários na planilha”. Aduz que não há que se falar 

em “erro sanável”, posto que os “Preços Unitários” constituem a essência da Proposta 

Comercial, parte imutável independente de qualquer tipo de equívoco de multiplicação, soma 

ou arredondamento, a teor do item 11.2.4 do Edital. Alega ainda que estes mesmos itens 

citados: 2.3, 3.8 e 4.4 da proposta da Recorrida resultam em serviços sem as correspondentes 

“composições de preços unitários”, posto que as apresentadas não coincidem com os valores 

dos citados serviços. Afirma que o edital estabelece no Item 7.3, alínea “e” que todas as 

licitantes deverão apresentar a composição dos preços unitários, mas a Recorrida para os 

itens citados não demonstrou como os compôs, pelo que resta inválida a referida proposta 

comercial, devendo ser considerada desclassificada nos termos do instrumento convocatório. 

Ainda na seara de erros de arredondamento, a Recorrente alega que o edital em seu item 11.3, 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

alínea “f” preconiza que serão desclassificadas as propostas que não apresentarem seus 

preços unitários e totais com arredondamento de 2 casas decimais, salvo nos casos em que não 

impliquem na alteração dos preços da proposta. Afirma que a Recorrida cometeu este erro nos 

seguintes itens de sua proposta: 1.5, 3.1, 4.22, 5.4, 1.2, 3.6, 3.7, 4.3, 4.5, 4.6, 4.10, 4.12, 4.13, 

4.17, 4.18 e 4.23. Aduz que em razão destes erros o preço global da proposta é alterado, 

devendo a Recorrida ser desclassificada. Alega também que o mesmo erro de arredondamento 

ocorreu com os valores de custos unitários sem BDI e que pelos mesmos fundamentos acima 

deve ser desclassificada a Recorrida 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Efetivamente, razão assiste à Recorrente. Ao calcular seus 

valores unitários com BDI na planilha sintética, a Recorrida deixou de aplicar aos números o 

tratamento determinado no item 11.3.f do edital, que assim designa: 

 

Desta forma, tendo em vista o descumprimento da regra editalícia, esta COMPEL fica adstrita à 

ocorrência da hipótese prevista para desclassificação, a qual se verifica ter ocorrido no caso 

concreto. Ademais, a Recorrida não apresentou contrarrazões, abrindo mão de sua oportunidade 

de defender-se das alegações e esclarecer se houve algum motivo jurídico que legitimasse a 

elaboração de sua proposta em desacordo com a citada regra do item 11.3.f.  

Isto posto, dá-se provimento ao argumento suscitado. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que a Recorrida apresentou proposta com diversos 

serviços com preços de valor zero, tais como os itens 4.19 e 4.20 da sua planilha, as 

composições 91693 e 91692 da proposta. Aduz que diversas outras composições na proposta 

apresentam insumos ou composições auxiliares com preços de valor zero, o que resulta em 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

proposta inexequível, devendo ser declarada desclassificada com fulcro no art. 44, §3º da Lei 

8.666/93 e o item 11.3, alínea “e” do Edital. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Também quanto a este argumento, razão assiste ao 

Recorrente. O art. 44, §3º da Lei 8.666/93 assim determina: 

“§ 3º  Não se admitirá proposta que apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração” (grifamos) 

A Recorrida abriu mão do exercício do contraditório, deixando de apresentar contrarrazões que 

pudessem justificar a exequibilidade dos itens que ofertou a custo zero, razão pela qual não se 

pode inferir, ante o fato impeditivo arguido pela Recorrente, sua capacidade de efetivamente 

fornecê-los/executá-los, especialmente pela regra desclassificatória expressamente prevista no 

edital no item 11.3.e.: 

 

Isto posto, dá-se provimento ao argumento suscitado pela Recorrente. 

RAZÃO RECURSAL: (3R) alega que a Recorrida apresentou composição de encargos 

sociais com previsão do percentual de 5,8% destinado a “outras entidades do inss”, sendo 

para o SESI 1,50%, SENAI 1,0%, INCRA 0,20%, SEBRAE 0,60% e mais 2,5% para Salário 

Educação, entretanto devido ao seu enquadramento na condição de SIMPLES NACIONAL, a 

empresa está isenta de tais encargos. Afirma que é inadmissível o orçamento em licitação para 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

contratação com ente público com majoração de percentual indevido, posto que causa prejuízo 

para a Administração e implica enriquecimento sem causa do particular, razão pela qual 

referida proposta comercial deve ser desclassificada. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Em consulta ao sítio eletrônico 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.ap

p/ConsultarOpcao.aspx verifica-se que a Recorrida é optante do Simples Nacional desde 

01/01/2019: 

 

A opção pelo SIMPLES fixa um regime de tributação diferenciado, no qual as empresas dele 

optantes estão dispensadas do pagamento da contribuição compulsória destinada às entidades 

de serviço social. Assim é o que determina o art. 13, §3º da Lei Complementar 123/06: 

“§ 3º As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo 

Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais 

contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as 

entidades privadas de serviço social e de formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição 

Federal, e demais entidades de serviço social autônomo. ” 

 

Desta forma, razão assiste à Recorrente, haja vista que os custos com tributos indicados pela 

Recorrida não se coadunam com seu regime de tributação, onerando sua proposta e gerando 

prejuízo à Administração caso viesse a contratá-la. Ademais, a Recorrida não apresentou 

contrarrazões, deixando de exercer seu direito ao contraditório, restando impossibilitada 

qualquer inferência acerca de eventual peculiaridade a que esteja submetida que lhe legitimasse 

o incremento de tais tributos em sua proposta. 

Isto posto, dá-se provimento aos argumentos suscitados pela Recorrente.  

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx
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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 MILA 

CONSTRUÇÕES LTDA., para no mérito: 

1 – DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, alterar a decisão de classificação das propostas para declarar 

como DESCLASSIFICADA a Recorrida QUEIROZ PIMENTEL SERVIÇOS LTDA.-ME, 

modificando-se a decisão proferida 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 maio de 2019.  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

 

Manoel  Alves 
Carneiro 

Presidente em 
 Exercício 

Vagner Júlio da 
Cunha 
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, 15 de maio 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 MILA CONSTRUÇÕES LTDA., contra a decisão da Comissão de 

Licitação.  

 No referido instrumento, constam as razões Comissão de Licitação, quanto à opinião de 

DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e normas 

que regem a licitação, alterar a decisão de classificação das propostas para declarar como 

DESCLASSIFICADA a Recorrida QUEIROZ PIMENTEL SERVIÇOS LTDA.-ME, 

modificando-se a decisão proferida 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 exercicio 

 

 

 

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 MILA 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 

MILA CONSTRUÇÕES LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e normas 

que regem a licitação, alterar a decisão de classificação das propostas para declarar como 

DESCLASSIFICADA a Recorrida QUEIROZ PIMENTEL SERVIÇOS LTDA.-ME, 

modificando-se a decisão proferida no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 – 

COMPEL. 

Camaçari/BA, 15 de maio de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


