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JULGAMENTO DE RECURSO  

FASE DE PROPOSTA - EDITAL CP 001/2018 

 

 
Processo licitatório: n˚ 5.665/2018 

Protocolo de Recurso: 16.761/2018 

Edital: CP 001/2018 

 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 

limpeza e manutenção de vias públicas, tais como: varrição, 

capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio 

fio e canaleta, caiação de guias, desobstrução de bueiros, pode 

de árvores com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, 

recolhimento e transporte dos resíduos de capina e roçada, sem 

dedicação exclusiva de mão de obra, na forma descrita no Projeto 

Básico, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 

I - RELATÓRIO 

  A Recorrente, FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

LTDA, insurge-se em Recurso Administrativo Hierárquico, em face 

de decisão preliminar da Comissão Permanente de Licitações que, 

desclassificou sua proposta, em breve síntese por majoração de 

BDI nos itens 11, 12 e 13 do instrumento convocatório. 

 Alega a recorrente, não ter nenhum tipo de irregularidade 

para haver sido rechaçada do certame público. 

É o relatório. 

II – FUNDAMENTOS 

 Inicialmente, assiste-nos o direito de reconhecer a 

tempestividade do recurso interposto nos termos do art. 109, da 

Lei Federal 8666/93.   
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 Na sequência passamos a refutar as alegações da recorrente 

a começar pela alegação:  

A - DA FRAGIL ARGUMENTAÇÃO LANÇADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE 

PIUMA/ES AO ALEGAR QUE A ORA DENUNCIANTE APRESENTOU BENEFÍCIOS 

NA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO (ANEXO XI) NÃO CONTEMPLADOS NA 

PLANILHA ORIGINAL  

Como bem esclarecido em justificativa apresentada ao TCE-

ES, a recorrente alega que, ipsis litteris,  

Além de apresentar a proposta conforme exigido no edital, 

apresentou ainda uma composição analítica de preços e uma 

composição analítica do BDI, visando assim favorecer a 

análise por parte da Administração. Ora, documento a mais 

não invalida a proposta. 

 Tais argumentações não merecem prosperar, pois além da 

empresa afirmar que há fortes indícios de fraude na presente 

licitação a empresa se esquivou de seu erro apresentando 

planilha diversa daquela onde se apura a majoração do BDI, 

omitindo o motivo que de fato levou à sua desclassificação do 

certame, conforme pode se verificar as fls. 2.481, 2.482 e 2.483 

dos autos do processo 5.665/2018, expressamente exigido no 

instrumento convocatório no item 12.1, alínea “c” “Planilhas de 

Composição do Custo Unitário (ANEXO XI) de cada serviço descrito 

na Planilha Orçamentária, conforme ANEXOS IX e XI” 

A composição analítica de preço unitário apresentada pela 

recorrente e constante às fls. 2.481, 2.482 e 2.483 é clara ao 

demonstrar a inserção de BDI no elevado percentual de 21,80%, em 

itens que não suportam tal benefício, quais sejam, item 11 – 

Caminhão com capacidade de 8t (COD. DER-ES 30000), item 12 – 

Retroescavadeira com tração 4x4 (COD. DER-ES 30029), e item 13 – 

Utilitário (COD. DER-ES 30101). 
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 Vale ressaltar, que a administração utilizou-se de 

composição de custo unitário fornecido pela Tabela de Preço 

Referencial do DER-ES, claramente demonstrada que sobre tais 

itens não incidem BDI. 

B - DA ALEGAÇÃO: DA ILEGALIDADE PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA DE PIÚMA/ES AO DESCLASSIFICAR ILEGALMENTE A PROPOSTA DE 

PREÇOS DA ORA DENUNCIANTE ACERCA DO BDI 

Alega a recorrente, diante de seu inconformismo, que a CPL 

afirma que a proposta da empresa Octo Service Ltda EPP contém 

erros, o que mais uma vez não se confirma, considerando que 

valor total da Planilha Orçamentária (Anexo IX) é compatível com 

o valor da Proposta de Preços (anexo VIII), o que verificou-se 

foi que os valores apresentados na Planilha Orçamentária (anexo 

IX) para os itens 11 – Caminhão Capacidade 8T, 12 – 

Retroescavadeira e 13 – Utilitário não conferem com aqueles 

constantes na Composição de Custo Unitário (Anexo XI), 

entretanto não houve majoração de nenhum item face aos valores 

máximos estabelecidos pelo instrumento convocatório. 

Seguindo mais adiante, a recorrente se contrapõe quanto ao 

tópico anterior, considerando que anteriormente a recorrente se 

negava a aceitar que majorou o BDI para os itens 11, 12 e 13 e 

aqui justifica o feito citando parte do item 12 do edital e 

explicando que cabe ao particular e não a Administração Pública 

aplicar o BDI, acrescentando mais adiante que “O fato da 

recorrente haver utilizado percentuais de BDI diverso, pois o 

particular tem essa prerrogativa, podem ser facilmente sanada”. 

Mais uma vez, destaca-se que a administração utilizou-se de 

composição de custo unitário fornecido pela Tabela de Preço 
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Referencial do DER-ES, claramente demonstrada que sobre tais 

itens não incide BDI e a recorrente sequer contestou tais itens 

em momento anterior a sua desclassificação. 

Neste sentido a CPL utilizou-se do Acórdão nº1.726/2008, no 

qual o Plenário do TCU determinou que a Administração 

Ao mencionar o BDI no edital, explicite os critérios de 

aceitabilidade, na forma do art. 40 da Lei 8.666/93, sem 

fixar valores, admitindo-se apenas o estabelecimento de 

percentuais máximos. (grifo nosso) 

  Ora, foi exatamente o que ocorreu. Para os itens de 01 a 

08, foi estabelecido percentual máximo de 29,63%, onde a 

recorrente apresentou 21,80% e quanto a isso não houve 

discussão, entretanto, em itens, que não sofrem incidência de 

BDI como ocorre com os itens de 11 a 13 a recorrente inseriu 

BDI, majorando a planilha, alegou não ter o feito e agora tenta 

justificar que não é motivo de desclassificação. Parece não 

haver nexo um recurso que primeiramente, em poucas palavras se 

contradiz, e logo em seguida contesta valores referenciais 

amplamente utilizada em todo território capixaba, que passaram 

por profundo estudo, por equipe de amplo conhecimento na área 

para assegurar que sobre os equipamentos constantes nos itens 11 

a 13 não incidem BDI. 

 Neste sentido a CPL teve o zelo de aplicar os diversos 

princípios atinentes, não somente às licitações, mas aqueles que 

regem a administração pública de forma a assegurar a probidade 

administrativa, assim como os princípios da legalidade, 

isonomia, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 

vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, 

eficiência e demais princípios pertinente.  
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 Destes destacam-se no caso em apreço o princípio da 

vinculação instrumento convocatório, atrelado ao julgamento 

objetivo, que deve ser pautado em critérios pré-estabelecidos 

que assegure o tratamento isonômico e impessoal a todos os 

licitantes, como bem estabelece a Súmula nº 259 do Tribunal de 

Contas da União, “nas contratações de obras e serviços de 

engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços 

unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é 

obrigação e não faculdade do gestor” (grifo nosso). Assim, 

considerando que ao apresentar percentual de BDI superior àquele 

estabelecido de forma objetiva no instrumento convocatório, a 

CPL não poderia ter outra alternativa a não ser desclassificar 

proposta que vai de encontro ao edital, que por força normativa 

faz lei entre as partes. 

 Ora, foram estes os princípios invocados por essa 

recorrente na Impugnação de Recurso protocolado sob o nº 

17.440/2018, em suas palavras  

Atualmente a Constituição Federal do Brasil prevê, no seu 

art. 37, XXI, (que veremos a baixo) a contratação de 

obras, serviços, compras e alienações mediante a 

observação do princípio da isonomia, assegurado a todos os 

concorrentes a igualdade de condições.  

A isonomia deve ser o pilar de todo o processo 

licitatório, tanto durante o ato convocatório, que é 

aberto a todos, dentre os quais serão selecionados os que 

enquadram nas características necessárias, exceto aqueles 

que por ato anterior estejam impossibilitados de 

participar, e na fase seguinte do processo, sendo que o 

julgamento das propostas deve ser feito baseado nos 

critérios objetivos delimitados no ato convocatório, sem 

qualquer influência subjetiva, ou preferência dos 

julgadores também nessa fase. 

 

 Ainda quando invocado mais adiante o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório 

Resta evidente que a empresa LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA 

ao apresentar valor superior ao previsto no Edital, feriu 

de morte a Constituição Federal, a Lei Federal 8.666/93 e 

o princípio da Isonomia. 
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A Vinculação ao Edital, significa que estabelecida as 

regras no Edital, tornam-se obrigatórias para aquele 

certame, durante todo o procedimento, tanto para a 

Administração quanto para todos os licitantes. 

O edital é a lei interna da licitação e, como tal, vincula 

os seus termos tanto aos licitantes quanto à Administração 

que o exigiu. 

 

 São inúmeras as situações em que a recorrente invoca 

diversos destes princípios aplicados por esta CPL na impugnação 

de recurso citada alhures, mostrando, mais uma vez, que a 

recorrente cria oposição a si mesmo em busca de auferir 

vantagem, que pelos fundamentos expostos não lhe são cabíveis. 

 

 DECISÃO  

Por esta razão, esta comissão mantém sua desclassificação 

neste certame licitatório, para no mérito decidir pela 

Improcedência das razões recursais. 

 

 Piúma/ES, 29 de novembro de 2018. 

 

Caio de Carvalho Borges 

Presidente da CPL 
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Piúma/ES, 29 de novembro de 2018. 
 

 
DESPACHO: 042/2018 
ASSUNTO:  Julgamento de Recurso da Fase de Análise das Propostas  
 
 

DESPACHO 
 

Tratam os autos de solicitação feita pela Secr. Mun. de Obras e Serviços para 
“Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e manutenção de vias 
públicas, tais como: varrição, capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, 
meio fio e canaleta, caiação de guias, desobstrução de bueiros, pode de árvores com 
limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, recolhimento e transporte dos resíduos de 
capina e roçada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma descrita no Projeto 
Básico, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.”; 
 

Considerando terem-se esgotados os prazos recursais referentes à fase de 
Propostas da Concorrência Pública nº 001/2018; 
  

Foram recebidas às razões recursais apresentadas pela empresa FORTALEZA 
AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, à Comissão Permanente de 
Licitação, por meio do protocolo 16.761/2018, oportunidade que, em análise e relatório 
fundamentados nos autos, decide por manter a DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE.  
 

Nestes termos, submete o presente recurso à apreciação superior nos termos do 
§4º, Art. 109, da Lei 8.666/93, com fulcro no Decreto Municipal 1.118/2017. 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________ 

Caio de Carvalho Borges 
Presidente da CPL 
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