
 

 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CONCORRÊNCIA Nº 006/2017-Reedição – COMPEL 

JULGAMENTO   DE   RECURSO 

Objeto: Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e 

complementares de infraestrutura, contemplando: Geometria; Plani-altimétrica; 

Terraplanagem; Sinalização; Pavimentação; Drenagem; Paisagismo; Contenção das Obras de 

reconstrução e pavimentação do sistema viário nos distritos de Monte Gordo, Abrantes e Sede 

no Município de Camaçari. 

Data Programada: 15 de fevereiro de 2018.     Horário:  09h00min 

 

RECORRENTE: PLANEX S/A CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO. 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

No dia 05/03/2018 às 09:04 a empresa PLANEX S/A CONSULTORIA E PLANEJAMENTO 

E EXECUÇÃO, protocolou na recepção da CMP, as razões do seu recurso. Portanto, 

considerado tempestivo, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

DAS CONTRA-RAZÕES 

Transcorrido o prazo legal, nenhuma empresa protocolou contrarrazões. 

 

PRELIMINARMENTE 

Em preliminar, o Presidente da Comissão, ressalta que a Recorrente atendeu ao pressuposto para 

que se proceda a análise do mérito do Recurso na esfera Administrativa, em conformidade com 

previsto em Lei e nas regras Editalícias. 
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DOS  FATOS: 

 

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, divulgou em ATA DE 

JULGAMENTO “interna” SOBRE A ANÁLISE, JULGAMENTO E RESULTADO DAS 

PROPOSTAS DE PREÇOS da Concorrência nº 006/2017-REEDIÇÃO, cujo objeto é a 

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e complementares 

de infraestrutura, contemplando: Geometria; Plani-altimétrica; Terraplanagem; Sinalização; 

Pavimentação; Drenagem; Paisagismo; Contenção das Obras de reconstrução e pavimentação 

do sistema viário nos distritos de Monte Gordo, Abrantes e Sede no Município de Camaçari,  

onde  DESCLASSIFICOU  as  empresas:  PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.; 

ENCOP ENGENHARIA LTDA.; HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

LTDA.; PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO; COBRAPE  

- CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS; TCRE ENGENHARIA 

LTDA; CONSMARA ENGENHARIA LTDA. 

Inconformada, a Recorrente impugnou referida decisão aduzindo suas razões para ao final 

requerer que fosse reformada a decisão no sentido de ser classificada a sua proposta. 

DOS  ARGUMENTOS: 

Em verdade, a Recorrente, em 3 laudas, tece argumentos que não se relacionam com o motivo 

específico de sua desclassificação e confessa que de fato compôs o seu BDI fora do limite 

máximo parametrizado pelo Acórdão 2622/13-TCU. 

A recorrente afirma que “em nenhum momento feriu o edital, já que o preço unitário de sua 

proposta não ultrapassou o limite estabelecido e sim o índice de BDI adotado, repita-se, por ser 

uma empresa de Lucro Real”.  

Por fim, apresenta uma tabela onde deixa claro que compôs seu BDI para seguro e garantia em 

0,8%.  
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Afirma que o índice de BDI de 26,42% adotado é superior aos 22,50% exigidos como limite 

máximo pela COMPEL (Acórdão 2622/13-TCU), pois a Recorrente é empresa de Lucro Real, o 

que justificaria a tributação de PIS/COFINS adotada no demonstrativo. 

DO  PEDIDO: 

Pugna a Recorrente que esta Comissão de Licitação reconsidere sua Decisão anterior, deliberando 

pela classificação da sua proposta. 

DO  JULGAMENTO  DO  MÉRITO 

Desnecessária  maiores  ilações acerca do caso em tela. O fato que ensejou a desclassificação da 

Recorrente foi simples: “(...)apresentar composição de BDI com taxa para seguro e garantia fora dos 

limites estabelecidos no Acórdão 2622/13(...)” (omissis), e esta não logrou demonstrar a inexistência 

do fato ou, ainda, a não aplicabilidade do Acórdão 2622/13-TCU a si em virtude de qualquer qualidade 

especial que detenha. 

Considerando que o Acórdão é o parâmetro escolhido pelo Edital (vide item 7.3.b.3) para 

avaliação da composição do BDI, a observância de seus limites é condição sine qua non para 

aceitação das propostas. 

Veja-se o item 7.3.b.3 do instrumento convocatório: 

“Deverá ser apresentado  junto  com  as  propostas  de  preços 

(...) 

b.3) Composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), elaborada de 

acordo com os parâmetros estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas 

da União, com arredondamento de 02 (duas) casas decimais. Observando o BDI de 

acordo com os valores mínimos e máximos estabelecidos no referido Acórdão. A 

composição deverá seguir também determinação da Lei Federal nº 13.161  de 31 de 

agosto de 2015” 
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Portanto, considerando que o fato de que a Recorrente compôs seu BDI para seguro e garantia no 

patamar de 0,80%, ao passo que o limite máximo tolerado é de 0,74% (Acórdão 2622/13-TCU), 

correta está a decisão da COMPEL em desclassificar a Recorrente. 

DA  DECISÃO: 

Face ao exposto, a Comissão Permanente de Licitação – COMPEL, mantém sua decisão quanto 

à  DESCLASSIFICAÇÃO da empresa PLANEX S/A - CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO e todas as demais já desclassificadas, tendo em vista o não 

cumprimento das exigências editalícias.  

Face ao exposto, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, fundamentado nos termos do 

Edital, com base nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, e do 

julgamento objetivo, na melhor doutrina e nos dispositivos da Lei nº 8.666/93, resolve: 

1- Conhecer o recurso interposto pela licitante PLANEX S/A CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO, e no mérito julgar  IMPROCEDENTE,  mantendo 

suas decisões. 

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, 17 de abril de 2018. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

 
Manoel  Alves Carneiro 
Presidente em exercício 

 

Erasmo Antônio Rodrigues 
Santos 
Apoio 

 

Kézia Priscila Oliveira  
da  Silva  

Apoio 
 

Vagner Júlio da Cunha  
Suplente 
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Camaçari/BA, 18 de abril de 2018. 

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 impetrado pela empresa PLANEX S/A CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO quanto à sua desclassificação no certame. 

No referido instrumento, constam as razões do Presidente da Comissão, 

quanto a opinião de julgar IMPROCEDENTE o recurso. 

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

atenciosamente, 

 

Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente em Exercicio 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

N e s t a 
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DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE PLANEX S/A CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

 

 

O SECRETARIO DA 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, na segunda ata de 

sessão de julgamento das propostas de preços, referente a Concorrência no 006/2017-

Reedição – COMPEL; 

CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso Hierárquico interposto pela 

PLANEX S/A CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO referente a 

Concorrência n
o
 006/2017-Reedição – COMPEL; 

CONSIDERANDO o posicionamento adotado no julgamento do Recurso apresentado 

pela empresa no que se refere a Concorrência no 006/2017-Reedição – COMPEL; 

CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL: 

RESOLVE 

Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, mantendo a decisão do Presidente na 

Concorrência n
o
 006/2017-Reedição – COMPEL;. 

Camaçari/BA, 18 de abril de 2018. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 


