
 

 

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: HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. 

 

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

No dia 20/03/2018 às 15:23 a empresa HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS LTDA, protocolou na recepção da CMP, as razões do seu recurso. 

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

A decisão contra a qual se insurge a Recorrente é aquela que a desclassificou. No entanto, 

diferentemente do que tenta fazer crer, a decisão que a desclassificou foi aquela proferida em 

27/02/2018, no bojo da qual foram analisadas as propostas de todas as licitantes.  

A Recorrente alega que está impugnando a decisão proferida em 14/03/2018, que decidiu 

exclusivamente sobre as composições de preços unitários das três primeiras colocadas, todavia tal 

decisão em nada se refere à Recorrente ou às demais licitantes, mas apenas e tão somente às três 

primeiras colocadas do certame.  Desta forma, tendo o conteúdo decisório que gera a insatisfação 

da recorrente sido proferido em 27/02/2018, o prazo para contra ele insurgir-se mediante recurso 

findou-se em 06/03/2018.  

No entanto, na forma do item 9.10 do edital este Recurso será considerado solicitação de 

esclarecimento, o que se faz doravante no seguintes termos. 
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ESCLARECIMENTOS 

 

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, divulgou, em 27/02/2018, ATA DE 

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

PROPOSTAS DE PREÇO 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 - Ba,   

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. 

A empresa HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA., cujo recurso 

fora convertido no presente pedido de esclarecimentos para fins de análise dos argumentos 

suscitados, apresentou proposta com valor que deixou de levar em consideração o parâmetro para 

composição de BDI exigido para este certame, qual seja aquele do Acórdão 2622/13-TCU, 

conforme item 7.3.b.3 do Edital: 

“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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Assim o sendo, a diferença entre o preço com BDI da proposta da Recorrente (para os itens 1.2.1 

q 1.2.8 e 2.1) e o preço com BDI que seria de fato correto se fosse aplicado o índice que a 

Recorrente afirma aplicar (22,50%) demonstra que a Recorrente não pode ser classificada, pois os 

custos que terá para executar o objeto a que se propõe são diferentes daqueles apresentados na 

proposta.  

DA  DECISÃO: 

Face ao exposto, a Comissão Permanente de Licitação – COMPEL, não conhecer o recurso 

interposto por HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA., posto que  

intempestivo, no entanto, por força do item 9.10 do instrumento convocatório passa a considerar 

como solicitação de esclarecimento, ao que se esclarece que a decisão desta COMPEL de 

desclassificar a Recorrente está mantida pelos seus próprios fundamentos  

É o parecer, SMJ. 

Camaçari, 17 de abril de 2018. 
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