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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO  DE  RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2018 – COMPEL 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação e drenagem em vias 

públicas dos bairros Parque das Mangabas, Parque Verde I, Parque Verde II, Recanto das 

Arvores e Verdes Horizontes, no Município de Camaçari-Bahia. 

DATA DE ABERTURA: 03/12/2018 

RECORRENTE: P J  CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  

DA  TEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO  E  CONTRARRAZÕES 

A decisão que analisou as propostas de preço deste certame foi publicada no Portal de Compras 

em 17/12/2018. A recorrente apresentou seu recurso contra esta decisão em 26/12/2018.  

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

Classificação ou Desclassificação de Propostas  é  de 05 dias  úteis.  

O expediente foi suspenso na Prefeitura Municipal de Camaçari nos dias 24/12 e 25/12, razão 

pela qual o termo final do prazo recursal se deu em 26/12/2018. Desta forma, tempestivo o 

recurso apresentado. 

Outrossim,  na data de 08/01/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela empresa 

C R L  ENGENHARIA  LTDA. Tendo em vista a publicação da interposição de Recurso 

realizada em 27/12/2018 e o feriado Municipal ocorrido em 07/01/2019 (dia de São Thomaz de 

Cantuária,  padroeiro de Camaçari), são também tempestivas  as  contrarrazões. 

RESUMO DOS FATOS 

Em 17/12/2018 foi publicada a decisão acerca das propostas de preços dos licitantes. Ali foi 

decidido pela desclassificação da Recorrente por ter informado preço unitário para o item 5.1.1 

superior ao valor estimado. Também decidiu-se pela classificação da licitante C R L 

ENGENHARIA LTDA.  
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Inconformada com sua desclassificação e com a classificação da licitante C R L 

ENGENHARIA LTDA, a Recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de ver 

reformada a decisão decorrente da análise das propostas de preços neste certame.  

DO  PEDIDO 

“(...) requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para: 1. Que seja procedida a 

classificação da proposta da recorrente, posto que formulada em estrita conformidade com o 

instrumento convocatório; 2. Que a empresa CRL ENGENHARIA LTDA seja desclassificada 

diante a falha encontrada na sua proposta de preços, não seguindo na sua composição de BDI 

o estabelecido no Acórdão 2622/201(...)” 

DO  JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais e contra recursais, de forma numerada 

para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) que foi publicado no portal do município a desclassificação da 

recorrente por motivo insignificante para a magnitude do que representa a presente licitação e 

mantida classificada a C R L ENGENHARIA LTDA com irregularidades na sua proposta 

de preços.  Alega que a diferença de preço que levou à sua desclassificação não  passa  de  R$ 

0,01 (um centavo), o que a comissão poderia plenamente diligenciar a recorrente para um 

ajuste como prevê o edital da concorrência em questão no item 11.2.2. e a Lei 8.666/93 no art. 

43, §3º. Aduz que o ato da comissão em desclassificar a recorrente só diminui a 

competitividade do certame, pois elimina as chances de uma licitante que ofertou o segundo 

preço mais baixo com uma diferença muito pequena para o primeiro colocado que apresentou 

várias falhas.  

CONTRARRAZÃO RECURSAL: a empresa C R L ENGENHARIA LTDA alega que o 

item 11.3 é claro ao determinar a desclassificação de propostas que apresentem totais 

superiores aos máximos admitidos na planilha do órgão. E aduz que o item 7.4 do Edital 

proíbe qualquer diligência neste sentido. 
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DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão assiste à Recorrida. O item 7.4 do edital fixou um 

regramento objetivo para subtrair do agente público a quem incumbisse analisar as propostas 

qualquer margem de subjetividade. Assim fixou: 

 

Diante deste regramento, o agente público competente deve analisar de forma estrita e literal a 

determinação de desclassificação do item 11.3.a): 

 

Desta maneira, estando a Comissão submetida ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório e ao princípio do julgamento objetivo das propostas, deve extirpar de seus atos 

qualquer subjetividade que possa afetar a isonomia na concorrência entre os licitantes. 

Assim, não prospera o argumento da Recorrente, mantendo-se sua desclassificação por ter 

apresentado na sua planilha preço unitário para o item 5.1.1 superior ao máximo permitido. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) que a comissão deixou de observar erro gravíssimo na 

composição do BDI  da  C R L ENGENHARIA LTDA que descumpriu o quanto determina o 

item 7.2.4 do edital, que exige composição detalhada do BDI de acordo com os parâmetros do 

Acórdão 2622/2013 do TCU, considerando o tipo de obra como Construção de Rodovias e de 

Ferrovias. Afirma que a própria taxa de BDI da C R L ENGENHARIA LTDA extrapola os 

24,23% previsto para obras de Rodovias e Ferrovias. Alega ainda que em algumas 

Composições de Preços Unitários o percentual adotado para o BDI não foi o mesmo 

explicitado na Planilha Orçamentária, como é  o caso do item 4.1.1.2 da Planilha, onde foi 

observado que o BDI adotado para o referido item foi de 25,25%; e que também acontece 

quanto ao item 2.1.10, onde o BDI adotado foi de 25,35%. Continua, afirmando que no item 
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LUCRO foi adotado percentual de 5,09%, percentual esse que não existe nas taxas para 

nenhum tipo de obra citadas no acórdão. Conclui a Recorrente afirmando que espera 

julgamento isonômico por parte da Comissão, pois na Concorrência Pública 001/2016 do 

Município de Camaçari a empresa PJ CONSTRUÇÕES foi desclassificada no certame por 

apresentar composição de BDI fora dos parâmetros e informar percentual de lucro (5,09%), 

abaixo do limite estabelecido no Acórdão 2622/2013 do TCU, por fim entende que não há o 

que se discutir quanto à similaridade dos processos, assim a C R L ENGENHARIA LTDA 

merece ser desclassificada pelo mesmo motivo.    

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que a Recorrente pretende, nada menos, do que a 

violação ao princípio da isonomia ao pretender, de um lado, que lhe seja garantido o direito 

de alteração do valor atribuído a determinado item, porém, de outro lado, pretende a 

desclassificação da Recorrida por suposto erro na indicação dos valores do BDI, sem que a 

esta fosse assegurado igual direito de adequação de valores. Traz em sua defesa acórdão do 

TCU anterior ao Acórdão 2622/2013 e afirma que os percentuais fixados no Acórdão 

2622/2013 são apenas diretrizes a serem observadas, sendo admissível a adoção de 

percentuais superiores ao fixado mediante análise do caso concreto. Aduz que não há qualquer 

ilicitude na indicação de BDI, ou de seus componentes, acima dos limites fixados pelo Eg. 

TCU no ano de 2013, desde que a proposta, em valores globais, seja mais vantajosa para a 

Administração Pública. Continua, afirmando que o porte da obra é fator que justifica a 

variação do BDI em patamar superior ao sugerido pelo TCU e traz posicionamento de ALDO 

DOREA MATTOS para fundamentar possível equívoco na orientação do Eg. TCU ao não levar 

em consideração o porte da obra para fixação do BDI. Aduz que, caso venha a prevalecer o 

entendimento da Recorrente quanto à impossibilidade de indicação de BDI em valor superior 

aos limites sugeridos pelo TCU, quando do julgamento do acórdão 2622/2013, a solução 

jurídica ao caso concreto seria o aproveitamento da proposta da ora Recorrida, vitoriosa 

quanto ao valor global, com a mera submissão do BDI ao limite fixado no acórdão do Eg. 

TCU, afirmando que haveria que se aplicar à Recorrente a mesma solução jurídica pretendida 

pela Recorrente de abertura de diligência pra permitir que esta Recorrida faça mera 

adequação da sua proposta aos limites do Edital. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Inicialmente, deve-se esclarecer o equívoco da Recorrente 

ao buscar aferir o percentual de BDI mediante os cálculos que realizou.  
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Quanto ao citado item 4.1.1.2, por exemplo, ao se aplicar a taxa de BDI indicada de 25% ao 

valor do custo do item o resultado é R$ 2,42925, que, por força da regra de arredondamento 

prevista no item 11.3.f do Edital, torna-se R$ 2,43 na proposta de preço. Por força desta 

determinação de arredondamento é que a verificação da correição da aplicação da taxa de BDI 

não pode se dar com a mera inversão dos cálculos, isto é, retirando 25% do valor de 2,43. O 

procedimento correto para a aferição do cálculo de porcentagem é aplicar a taxa sobre o valor 

do custo unitário do item. Por esta razão, quanto aos itens apontados pelo Recorrente (4.1.1.2 e 

2.110) a taxa de BDI utilizada está absolutamente correta em face das regras editalícias. 

 

Já com relação ao percentual de lucro indicado na composição de BDI da Recorrida, não 

há qualquer problema quanto à indicação da faixa de lucro apresentada pela Recorrida. 

Conforme determina o item 9.2.1 do Acórdão 2622/2013 somente será analisada a quando 

a taxa de BDI estiver fora dos patamares estipulados no subitem 9.1 do Acórdão: 

 

Estando a taxa de BDI da Recorrida dentro dos patamares do item 9.1 não há o que se falar 

com relação aos itens que compõem essa taxa, razão pela qual não deve prosperar o 

argumento da 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 P J  

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., para no mérito: 
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1 – NEGAR-LHE PROVIMENTO, para, em consonância com os princípios e normas que 

regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no certame. 

 

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 janeiro de 2019.  

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

Manoel  Alves 
Carneiro 

Presidente em 
 exercício 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 

Ricardo Santos 
Santana  

 
Apoio  

Antônio Sérgio Moura  
de Sousa  

Apoio 

José Múcio Jarjor 
Montenegro 

Apoio 
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Camaçari/BA, 15 de janeiro 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 011/2018 – COMPEL, 

interposto pela licitante P J  CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., contra a 

decisão da Pregoeira/Comissão de Licitação.  

 No referido instrumento, constam as razões da Pregoeira/Comissão de Licitação, quanto 

à opinião de NEGAR PROVIMENTO ao recurso. 

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

 

Comissão Permanente de Licitação - Compel 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente em exercicio 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2018 – COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE P J  CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 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 P J  

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, de forma a manter todas as decisões até então 

praticadas no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2018 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 15 de janeiro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


