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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO 

 PODER / DEVER  DE  AUTOTUTELA 

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 

DO EXERCÍCIO DO PODER / DEVER  DE  AUTOTUTELA 

A Administração passa a rever o julgamento proferido quando da análise do Recurso interposto por P J 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, para alinhá-lo com o posicionamento 

tradicionalmente adotado nos últimos anos nesta COMPEL. 

Desta forma, invoca a Súmula 473 do STF para exercer o seu poder-dever de autotutela e anular o 

julgamento do Recurso de P J  CONSTRUÇÕES no que se refere à razão recursal (2R), parte final, 

onde questiona o percentual escolhido pela C R L  ENGENHARIA LTDA. para o componente lucro.  

FUNDAMENTAÇÃO DA REVISÃO DO ATO 

Quando do julgamento do recurso de PJ CONSTRUÇÕES esta COMPEL não se atentou para o fato de 

que, embora a taxa de BDI apresentada pelo Recorrido fosse compatível com o tipo de obra 

“Construção de Edifícios”, não se coadunava com o tipo eleito pelo edital, qual seja “Construção de 

Rodovias e Ferrovias”. 

No tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” a taxa de BDI máxima admitida é de 24,23% e 

não  de  25,00%, como utilizado pela Recorrida. Tal fato por si só não tem o condão de desclassificar a 

Recorrida, devendo ser, conforme o item 9.2.1 do Acórdão ser procedida a análise pormenorizada dos 

itens que compõem a referida taxa. 

Nesta análise observa-se que a recorrida usou índice de lucro abaixo do limite mínimo previsto no 

Acórdão 2622/2013. Sendo o acórdão o parâmetro erigido a condição de regra pelo instrumento 
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convocatório, a Administração está adstrita a uma análise objetiva da proposta, devendo manter sua 

postura desclassificatória ante a  erros de composição da taxa de BDI, desde que a taxa esteja fora dos 

limites propostos pelo TCU, como o é no caso em tela. 

CONCLUSÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, 

com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na Súmula 473 do STF e nos 

dispositivos da lei 8.666/93, resolve rever o posicionamento exarado quando do julgamento do 

recurso interposto  por  P J CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., para determinar, 

doravante, a desclassificação da Recorrida por desatendimento ao Acórdão 2622/2013 do TCU, 

erigido à posição de regra pelo item 16.c do Projeto Básico e 7.2.4 do Edital. 

 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 16 de janeiro de 2019.  
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