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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0010/2019 – COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada para execução de 

serviços de iluminação para eventos públicos diversos no Município de Camaçari, Bahia. 

DATA DE ABERTURA: 23/08/2019 

RECORRENTE: TECNOLAMP DO BRASIL, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de desclassificação da empresa Recorrente foi publicada no Portal de Compras em 

27/08/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 03/09/2019.  

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

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

Outrossim, na data de 11/09/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa 

INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Também tempestivas tendo em vista que a 

comunicação do recurso aos demais licitantes se deu em 04/09/2019 por publicação no D.O.E., 

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. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi desclassificada por apresentar os preços unitários com BDI dos itens de 

serviços: 3.5; 3.36 e 3.37 "Remoção de Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 

750v / 70°c" superiores aos da planilha de referência disponibilizada anexa ao Edital de 

convocação, descumprindo o exigido no item 11.2.4.1, alínea "a”. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...) requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para que seja anulada a decisão 

que desclassificou nossa empresa. Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que 

essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão”. 
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DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“(...) requer SEJA NEGADAO PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO ORA 

CONTRARRAZOADO, mantendo-se integralmente a decisão da Comissão Central Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari, que acertadamente desclassificou a 

empresa TECNOLAMP DO BRASIL, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS LTDA do certame”.  

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 não há justificativa para a empresa ter sido 

desclassificada com base na alegação de que apresentou preços com BDI acima da planilha de 

referência, pois o nome “referência” significa “aquilo que é usado como modelo” e, 

portanto, em nenhum momento se diz planilha obrigatória, mas tão somente referência. 

Afirma que houve uma análise equivocada referente à proposta da Recorrente, pois o BDI do 

item 3.5 está igual ao da planilha de referência. Alega que segundo o TCU entende que a 

planilha de preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade 

dos valores cotados nas propostas apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar 

se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de todos os custos da execução 

contratual e em momento algum obriga o licitante a usar a planilha de referência do órgão. 

Aduz que o simples motivo para não se obrigar a seguir a planilha de referência se dá em 

virtude do fato de que alguns dos elementos integrantes da planilha de custos são variáveis e 

dependem da característica e estrutura de custos de cada organização e outros são 

decorrentes de lei ou acordos coletivos, sendo responsabilidade do licitante informa-los 

corretamente e, por fim, caso a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do 

previsto em lei, e ainda assim, for considerada exequível e aceita pela Administração, caberá 

ao licitante suportar o ônus do seu erro. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega a Recorrida que o Edital deflagrador da 

Concorrência Pública 010/2019 pôde ser impugnado por qualquer interessado, contudo a 

Recorrente não se insurgiu contra quaisquer das regras estipuladas para o procedimento 

licitatório em tela, anuindo, portanto, a todas aquelas postas no citado instrumento. Afirma 

que a exigência do item 11.2.4.1 do Edital é completamente razoável e legal, não se 



 

 3

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

observando qualquer requisito que pudesse causar qualquer embaraço para o seu 

cumprimento. Aduz que com espeque na doutrina e jurisprudência pode-se entender como 

desídia da Administração deixar de exigir o cumprimento das regras do edital por parte das 

empresas concorrentes, ou ainda, se omitir em sua análise, nos exatos termos do edital e 

normas pertinentes, face ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sob pena de 

restar prejudicada a futura execução do objeto ora posto em licitação, em prejuízo ao 

interesse público do qual não se pode descurar. Conclui afirmando que se a empresa 

Recorrente não cumpriu determinada exigência, não há que se falar em irregularidade na 

decisão que a julgou desclassificada e que outros erros encontrados na proposta da 

Recorrente foram relevados, contudo existem erros que não podem ser superados, como é o 

caso em apreço, que ensejou a desclassificação da proposta da Recorrente, sendo 

absolutamente correta a decisão adotada pela Comissão.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Inicialmente, cumpre esclarecer que a Recorrente não 

compreendeu bem a fundamentação da sua desclassificação. Destaca-se que o erro da 

Recorrente foi:  

APRESENTAR PREÇOS UNITÁRIOS (COM BDI) SUPERIORES A PLANILHA DE 

REFERÊNCIA, EM OFENSA AO ITEM 11.2.4.1 DO EDITAL. 

O item 11.2.4.1 do edital comina expressamente uma penalidade ante a ocorrência de um fato 

muito específico. A regra fixada é a seguinte: 

“11.2.4.1 Serão desclassificadas as propostas: (...) 

a) Que apresentarem na planilha orçamentária, preços unitários e totais superiores aos 

máximos admitidos na planilha do órgão, já inclusos o BDI”. 

Desta forma, esta Comissão entende que, por mais que se almeje contratar com o preço menor, 

não pode ir contra determinação expressa do Edital por força do princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório.  

Noutra quadra, em momento algum se questionou o BDI utilizado ou as peculiaridades da 

Recorrente que a levam a ter como custo ou bonificação indiretas este ou aquele percentual. A 

impossibilidade de se admitir a proposta da Recorrente decorre do sobre preço que representa a 
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sua proposta no que tange aos itens 3.5, 3.36 e 3.37. Isto é, o edital, ocupado com o 

posicionamento do TCU segundo o qual o agente público que, por ação ou omissão, der lugar a 

contratação de itens superiores ao valor de mercado, responderá por tal prática (Acórdão 

316/2016 – TCU – Plenário). 

Não diferente entende o também renomado doutrinador Marçal Justen Filho: 

“No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade vinculada. Isso significa 

ausência de liberdade (como regra) para a autoridade administrativa. A lei 

define as condições de atuação dos agentes administrativos, estabelecendo a 

ordenação (sequência) dos atos a serem praticados e impondo condições 

excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas”. (In Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. Ed. Dialética, São Paulo. 5ª 

edição/1998 – p. 62). 

_____ 

“Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase externa da 

licitação. Os particulares apresentam as suas propostas e documentos, que 

serão avaliados de acordo com os critérios previstos na Lei e no ato 

convocatório. Nessa segunda fase, a Administração verificará quem, 

concretamente, preenche mais satisfatoriamente as condições para ser 

contratado. Também nessa etapa se exige o tratamento isonômico. Trata-se, 

então, da isonomia na execução da licitação. Todos os interessados e 

participantes merecem tratamento equivalente.” (JUSTEN FILHO, Marçal. 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª ed. São 

Paulo: Dialética, 2012. p. 61.) 

Assim sendo, a Recorrente não impugna em sua peça recursal os fundamentos que levaram à 

sua desclassificação, não logrando êxito na demonstração de razões que pudessem levar à 

modificação da decisão atacada, aliás, sequer há tentativa de demonstrar que os preços dos itens 

estão inferiores ao valor máximo orçado pelo órgão licitante ou compatíveis com o valor de 

mercado, sem qualquer alegação de se tratar de erro de digitação ou argumento que o valha. 

Cuidou a peça recursal tão somente de questões relativas ao BDI que não foram objeto da 

decisão em comento. Por esta razão, improcede os argumentos suscitados pela Recorrente, pelo 

que se mantém a sua desclassificação.  
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DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Presidente da Comissão e membros, 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 TECNOLAMP DO 

BRASIL, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS 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 0010/2019 – 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, 17 de setembro de 2019.  
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