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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: SETE CONSTRUÇÕES EIRELI.  

 

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 12/06/2019.  

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 teve sua proposta de preços para o Lote II desclassificada por uma razão: (i) 

diversos preços (valor unit c/BDI) apresentaram diferença quando tomado o custo (valor unit) e 

acrescido do BDI, implicando num valor global da proposta R$ 524,21 a menor, inconformada 

com esta decisão, interpôs o recurso que adiante se passa a analisar. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...) solicitamos que essa Administração considere como deferido o recurso em questão, tendo 

em vista todas as alegações expostas, mostrando a completa capacidade e boa fé da empresa 

recorrente haja vista a decisão da presente Administração em lhe desclassificar 

equivocadamente” 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais, de forma numerada para fins 

didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que o índice de BDI não é absoluto, cada obra ou serviço 

deve ter um BDI próprio, pois as condições de cálculo e o preço de venda são específicos para 

cada caso. Afirma que após verificar os itens 11.2.4 e 11.3 entende que a sua desclassificação 

desrespeitou o edital, quando deixou de oportunizar a empresa a correção dos valores através 

de diligência. Afirma que houve abertura de prazo para retificações e correções para outras 

empresas que apresentaram informações e valores como determinado em Edital, e para essas 

empresas houve a oportunidade de sanar divergências e incongruência de informações, por 

conta disso é que requer a isonomia no tratamento entre as empresas participantes. Ao final, 

requer que sejam diligenciados os erros cometidos pela Recorrente nos Lotes 2, 3 e 4. 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Inicialmente cumpre destacar que os argumentos suscitados 

pela Recorrente têm pertinência apenas com uma das várias causas de desclassificação 

indicadas nos lotes 3 e 4, embora perfaça a sua única causa de desclassificação para o Lote 2.  

Isto posto, fica desde já mantida a decisão de desclassificação para os Lotes 3 e 4 pelos motivos 

mencionados na decisão de julgamento de propostas (erros nas descrições dos serviços, que não 

dão segurança quanto à exata compatibilidade do que é solicitado pela Administração e o que 

está a ofertar o licitante). 

 

Com relação ao Lote 02, temos que não é possível o diligenciamento para retificação do valor 

com BDI, no entendimento desta COMPEL, haja vista que qualquer correção representa 

modificação dos preços unitários. Observe-se que o erro da Recorrente não se deu na 

multiplicação dos quantitativos pelo custo unitário (hipótese do item 11.2.4 mencionado pela 

Recorrente), mas sim na indicação e aplicação do seu BDI (custo indireto) sobre o seu item 

(custo direto).  
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Soma ou produto é o nome que se dá aos resultados decorrentes de pelo menos uma das 4 

operações. Errar o argumento do cálculo não é errar o produto ou soma, é errar a premissa da 

qual parte a operação matemática. Esta COMPEL adota o entendimento em suas licitações de 

que tal equívoco representa erro insanável, pois intrínseco ao próprio item proposto, quer dizer, 

diz respeito à própria premissa do cálculo e não ao seu resultado. Ao definir um valor final que 

não corresponde às balizas de sua própria oferta (a exemplo a taxa de BDI que indica na sua 

composição de BDI) o Recorrente não errou na sua multiplicação, mas na própria indicação de 

qual o percentual das despesas indiretas que efetivamente serão embutidas ao seu preço e, 

portanto, pagas pela Administração.  

Num exercício de reflexão, teria razão a recorrente na hipótese de o erro cometido se referir à 

multiplicação do custo unitário pelos quantitativos, por exemplo. Neste caso, seria mero erro de 

multiplicação, os dados do cálculo estariam corretos, estando errado apenas o seu resultado, 

mas não é o caso em tela. A multiplicação entre as premissas do cálculo, isto é, entre 

quantitativo e custo unitário feita pelo Recorrente está correta. O erro se encontra na própria 

premissa do cálculo (taxa de BDI). O cálculo do preço unitário com BDI não corresponde à 

taxa indicada na composição de BDI, portanto, informa na proposta taxa diversa da 

efetivamente adotada quando da apresentação da composição, a qual não pode ser alterada sob 

pena de insegurança sobre qual seria efetivamente a taxa que pretende o Recorrente aplicar, se 

aquela indicada na sua composição, ou aquela aplicada nos seus preços unitários.  

 

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 SETE 

CONSTRUÇÕES EIRELI.,  para no mérito: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio 

Ricardo Santos 
Santana  

Apoio  

Antônio Sérgio Moura 
de Sousa 

Apoio 

 
José Múcio Jarjor 

Montenegro  
Apoio 

  



 

 5 

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 SETE CONSTRUÇÕES EIRELI., 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 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 SETE CONSTRUÇÕES EIRELI. 

 

 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 

SETE CONSTRUÇÕES EIRELI.;  

 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 


