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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2019 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de Empresa de Engenharia para execução das Obras e Serviços de 

manutençãopreventiva e corretiva e adequações em unidades Escolares, CIEI's e creches da 

Rede Municipalde ensino do município de Camaçari, Bahia (conforme Projeto Básico e 

Planilhas anexas ao processo). 

 

DATA DE ABERTURA: 01, 02 E 03 DE OUTUBRO 2019 

RECORRENTE:QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 

 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que desclassificou a proposta de preços da empresa Recorrente foi publicada no 

Portal de Compras em 10/01/2020. A recorrente apresentou seu recurso em 17/01/2020.  

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

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

Não foram apresentadas contrarrazões. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente teve sua proposta de preços desclassificada nos Lotes 2 e 5 do certame por 

descumprir uma exigência editalícia: (1) item 7.3.h.2 – deixou de compatibilizar sua 

composição de BDI com os parâmetros do Acórdão 2.622/2013 do TCU. Inconformada, a 

Recorrente interpõe o Recurso Administrativo analisado adiante. 
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DO PEDIDO RECURSAL 

“(...)requer como lídima justiça que: 1. Seja a peça dessa Recorrente conhecida para, no 

mérito, ser dado PROVIMENTO AO RECURSO, visando determinar a revogação da decisão 

que desclassificou a empresa QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. e, consequente, 

seja oportunizada a esta Recorrente a participação na próxima fase do certame. 2. 

Alternativamente, seja concedida a oportunidade dessa Recorrente de ajustar a sua planilha 

(diligência), vez que não será alterado o valor ofertado, mas tão somente ajustados os 

percentuais de composição do BDI para, ao final, ser considerada classificada” 

 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais, de forma numerada para fins 

didáticos: 

 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que a Administração poderá, e deverá, sempre estabelecer 

parâmetros e fixar percentual máximo a ser aceito para fins de classificação das propostas, 

mas não deve, jamais, tirar do licitante o direito de elaborar a sua proposta de acordo com 

limitações e especificidades individuais. Afirma que não há fundamentos de que a 

Administração possa se valer para adentrar às peculiaridades da composição de preço da 

licitante, com o fim de restringir a competição ou impor limites a lucratividade auferida pela 

empresa a ser contratada. Aduz que apresentou seu detalhamento da composição de BDI 

conforme os parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU, considerando o tipo de obra a que 

se refere o objeto da licitação, que estabelece como limite máximo de aceitabilidade de BDI a 

taxa de 28,31% e, principalmente, não extrapolou os valores unitários e globais previstos na 

planilha orçamentária do órgão licitante. Alega que os percentuais que integram a composição 

do BDI da Recorrente seguiram exatamente os mesmos já apresentados por esta empresa no 

âmbito da licitação Concorrência nº 008/2017 realizada neste Município, quando o edital 

estabeleceu os percentuais indicados como referência para a composição do BDI, sendo de 
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se espantar esta nova decisão, uma vez que na licitação retratada utilizamos a mesma 

configuração de BDI e a Comissão aprovou e classificou esta Recorrente. Conclui afirmando 

que o item causador da desclassificação não influencia o valor da proposta, podendo ser 

corrigido sem perda alguma para a Administração, alterando-se os percentuais de seguro, 

garantia e risco, e reduzindo o percentual do lucro no detalhamento. 

 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Inicialmente cumpre destacar que efetivamente o modelo de 

composição de BDI disponibilizado no Edital induz à adoção de percentual de BDI no 

montante de 28,31%. No entanto, a regra do item 7.3.h.2 é clara ao determinar obediência ao 

Acórdão 2.622/2013 do TCU e não ao modelo indicado no Edital. 

Contudo, é razoável considerar que na CP 08/2017, licitação anterior de idêntico objeto, 

efetivamente a Recorrente apresentou BDI fora dos limites do Acórdão 2.622/2013 e ao ter 

analisados seus índices de seguro, garantia e risco, foi aprovado com as taxas de 0,16% para 

seguro, 0,16% para garantia e 0,50% para risco, mesmo BDI pelo qual foi desclassificada neste 

certame. Tal como nesta, naquela Concorrência 08/2017 suscitada, o modelo disponibilizado 

igualmente induzia à adoção de BDI superior ao limite do Acórdão. 

Isto posto, não se é de admitir o erro da Recorrente, porém também não se faz adequada a sua 

desclassificação. Razão pela qual se deve determinar o diligenciamento da Recorrente para que 

adeque seu percentual de BDI não ao modelo do edital, mas sim às determinações do Acórdão 

2.622/2013 do TCU, conforme estabelecido na cláusula 7.3.h.2 do instrumento convocatório. 

 

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 QG 

CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., para no mérito: 
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1 –DAR PROVIMENTO PARCIALao presente recurso, para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, converter o processo em DILIGÊNCIA PARA QUE 

A RECORRENTE ADAPTE SUA PLANILHA DE BDI AOS PARÂMETROS DO 

ACÓRDÃO 2.622/2013 COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DO PREÇO 

PROPORCIONAL, no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2019 – 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, 27 de janeiro de 2020. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Antônio Sérgio M de 
Sousa 

Presidente em 
exercícioo 

Manoel Luiz Costa 
Rodrigues 

Apoio 

Manoel Alves  
Carneiro 

 

Apoio 

Marilia Ribeiro 
Nunes 
Apoio 

 

 
José Múcio Jarjor

Montenegro 
Apoio 

 
 
 
 

Ana Carolina Iglesias 
de Souza R. Santana

Apoio 
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Camaçari/BA, 27 de janeiro de 2020. 

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 021/2019 – COMPEL., 

interposto pela licitante QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA., contra a decisão da 

Comissão de Licitação.  

 No referido instrumento, constam as razões Comissão de Licitação, quanto à opinião 

deDAR PROVIMENTO PARCIALao presente recurso, para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, converter o processo em DILIGÊNCIA PARA QUE 

A RECORRENTE ADAPTE SUA PLANILHA DE BDI AOS PARÂMETROS DO 

ACÓRDÃO 2.622/2013 COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DO PREÇO 

PROPORCIONAL, no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2019 – COMPEL. 

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

 

Ana Paula Souza Silva 

Presidente da COMPEL 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2019 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTEQG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitanteQG 

CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

DAR PROVIMENTO PARCIALao presente recurso, para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, converter o processo em DILIGÊNCIA PARA QUE 

A RECORRENTE ADAPTE SUA PLANILHA DE BDI AOS PARÂMETROS DO 

ACÓRDÃO 2.622/2013 COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DO PREÇO 

PROPORCIONAL, no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2019 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 27 de janeiro de 2020 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


