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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. 

 

 

  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. 

 A princípio esta municipalidade entendeu por manter a 

desclassificação da empresa, considerando os termos expostos no 

edital, que mesmo disposto a empresa apresentou valor de BDI acima 

do apresentado pela administração, em itens que nem sequer 

comportam tal benefício. 
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 Ademais a administração utilizou-se de composição de custo 

unitário fornecido pela Tabela de Preço Referencial do DER-ES, 

claramente demonstrada sobre tais itens não incide BDI. 

 Contudo a empresa inconformada com o julgamento do recurso 

apresentado, impetrou representação junto ao TCEES, onde no 

processo 09035/2018-1 foi exarada a Manifestação Técnica 

05709/2019-1 entendeu o seguinte: 

“Pode-se utilizar da planilha de referência do DER-

ES, a exemplo da tabela de custos de equipamentos, 

para incluí-los nas composições de custos de serviços, 

mas estes insumos, por si só, não se configuram hábeis 

a serem incluídos diretamente na planilha orçamentária 

a ser licitada, sem que sejam adequadas ao que se quer 

contratar e sem ser incluído o BDI correspondente”. 

Continuando na sua analise o TCEES continua: 

“Há que se comentar, inclusive, que mesmo considerando 

a inserção de BDI, os valores representante se 

mostraram menores que os valores de insumo da 

Prefeitura, adotados equivocadamente como valores de 

serviços”. 

E ainda: 

“Em nenhum dos acórdãos citados o Tribunal de Contas 

da União prevê que BDI de equipamentos deve ser 

desprezado, pelo contrário, sempre afirmam que o preço 

de venda deve incluir o BDI. Os acórdãos citados pela 

comissão retratam a necessidade da administração 

estipular um BDI máximo, Bem diferente é admitir que 

o BDI máximo pudesse ser nulo, ou seja, não incluir 
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BDI e licitar pelo valor de insumo apenas, como é o 

caso em questão”. 

 

Tendo em vista todo o apresentado e ainda o princípio da 

Autotutela, previsto na Lei 9784/99, artigo 53, “A Administração 

deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 

legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. 

Considerando ainda o disposto nas Súmulas 346 e 473 do STF: 

 

Súmula 346 - Ao Estado é facultada a revogação de atos 

que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais 

atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu 

desfazimento deve ser precedido de regular processo 

administrativo. 

Súmula 473 -  A Administração pode anular seus próprios 

atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, 

por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial. 

 

Considerando que até a presente data não foi homologado o resultado 

da Concorrência Pública 001/2018, não tendo efeitos concretos, 

cabe a administração a reanalise de seus atos. 

Diante do exposto  

 

 DECISÃO  
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Por esta razão, esta comissão pugna pela classificação da 

neste certame licitatório, para no mérito decidir pela procedência 

das razões recursais. 

 

 Piúma/ES, 31 de maio de 2019. 

 

Gabriela Jordane Fosse 

Presidente da CPL 
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