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AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
CONCORRÊNCIA n° 01/2017 - SIMP n° 003.0.1786/2017 — Objeto: Obra de 
engenharia destinada a construção de imóvel para sediar a Promotoria de 
Justiça Regional de Itapetinga-Ba. A CPL-Comissão Permanente de Licitação do 
Ministério Público do Estado da Bahia, informa que a empresa LIMA DINIZ 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP — CNPJ N° 19.260.316/0001-40, interpôs recurso 
administrativo contra a decisão que desclassificou a sua proposta de preços. 
Salvador/BA, 06/10/2017. Alvaro Medeiros Filho—Presidente da CPL. 



LO 
ENGENHARIA 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BANIA 

Ministério Público do Estado da Bahia 
Procuradoria-Geral de Justiça 
Número: 	003.0.25140/2017 Original 
Data: 	6/10/2017 	Hora:09:28 

Qt.Vol.: 	Recebido por: daniela.oliveira 

LIMA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ N° 19.260.316/0001-40, com sede à Rua General Mendes 

Pereira, na 141, Ponto Central, CEP. 44.075-355, Feira de Santana/Ba, neste 

ato representado pelo seu bastante procurador LUIZ FERNANDO DE 
FABINHO ARAÚJO LIMA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 

137992408 e inscrito no CPF/MF sob n° 110.346.295-49, regularmente 

constituído conforme procuração em anexo, vem, respeitosa e 

tempestivamente perante esta entidade, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Contra a respeitável decisão prolatada pela CPL em ato contínuo à reunião 

para abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preços da Licitação 

modalidade Concorrência n° 01/2017, cujas razões seguem em anexo. 

Em tempo, requer que seja o presente recurso admitido e recebido em seu 

efeito devolutivo e suspensivo, na forma do art. 202, §2°, da Lei 9.433/2005, e, 
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após, remetido à autoridade competente para regular processamento e 

provimento. 

Nestes termos, 

Pede Deferimento. 

Salvador, 06 de outubro de 2017. 

Lima Diniz 	 tda EPP 
Representada por Luiz Fernan • o de F binho Araújo Lima 
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RAZÕES DO RECURSO 

Licitação: 	01/2017 
Modalidade 	Concorrência 

Processo SIMP 003.0.1786/2017 
Recorrente: 	Lima Diniz Construções Ltda EPP 

Senhor Presidente, 

Prezados Membros da Subcomissão Técnica 

1. Da Tempestividade 

Em 29/09/17 foi realizada primeira reunião no procedimento licitatório 

epigrafado, sendo decidido pela Comissão Permanente de Licitação inabilitar 

a Lima Diniz Construções Ltda EPP. 

Tendo a referida licitante manifestado interesse em recorrer, abriu-se prazo de 

05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso pelos interessados, 

conforme previsão do art. 202, I, da Lei 9.433/2005. 

Deste modo, considerando que o início da contagem se dá no primeiro dia útil 

subsequente à divulgação — 02/10/2017 —, o seu termo final será atingido 

somente em 06/10/2017, inexistindo dúvida acerca da tempestividade do 

recurso ora interposto. 

2. Síntese da Demanda 
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Foi realizada primeira reunião para recebimento dos envelopes de habilitação 

e proposta de preços do procedimento licitatório em comento, o qual objetiva 

a contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção 

da sede da Promotoria de Justiça Regional de ltapetinga/Ba. 

Superada a etapa de habilitação, foram abertos os envelopes da proposta de 

preços tendo a empresa Recorrente se classificado em primeiro lugar, com a 

apresentação de valor global de R$ 1.950.659,08 e fator "k" de 0,75. 

Contudo, no momento de apreciação das propostas, a CPL concluiu que o 

valor indicado pela primeira classificada era incompatível com o seu fator "k", 

de modo que o preço final correto deveria ser R$ 2.147.458,70, não passível 

de correção. 

Assim, desclassificou a Recorrente, que irresignada com o teor do julgamento 

se insurge nesta oportunidade, encontrando no Direito respaldo a justificar e 

amparar tal insurgência. 

3. Das Razões para Reforma da Decisão. 

3.1 Preliminarmente — Sucessivas Alterações no Edital. 03 (três) 
Instrumentos Convocatórios disponibilizados. Confusão. 

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, se faz necessário destacar 

as confusões geradas pela CPL em decorrência das sucessivas alterações no 

instrumento convocatório. Vejamos: 

Inicialmente foi disponibilizado Primeiro Edital indicando como data da 

primeira reunião de licitação o dia 11/07/17, com a obra no valor total de R$ 

2.600.878,77 (dois milhões seiscentos mil oitocentos e setenta e oito reais e 

setenta e sete centavos). 

A título de exemplo, o item 18.4 do referido edital assim disciplinava: 
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18.4 VISITA — O interessado poderá vistoriar o local onde será executada a obra do projeto a ser 

contratado (prédio sede do MIMA, 5.4 Avenida, 750, Centro Administrativo da Bailia, Salvador/84 com o 
objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos serviços a serem desenvolvidos, bem 
como das condições gerais existentes e do grau de dificuldade dos serviços_ 

Enquanto o item 18.2.1 previa que: 

18.21. O interessado poderá vistoriar o local onde será executada a obra do projeto a ser 
contratado, com o objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos 

serviços a serem desenvolvidos, bem tomo das condições gerais existentes e do grau 
de dificuldade dos serviços. 

Posteriormente, o referido instrumento foi modificado pela CPL através da 

divulgação de erratas alterando itens específicos e relevantes do edital, a 

exemplo do local de execução da obra. 

A data da reunião e o valor global da obra se mantiveram os mesmos, mas 

houve modificação a exemplo dos itens 18.4 e 18.2.1, como se observa 

abaixo: 

18.4 VISITA — O interessado poderá vistoriar o loca/ onde será executada a obra do projeto a ser 

{Avenida Vitória da Conquista, 5/11, bairro Morumbi, Itapetinga-Bahia}, com o objetivo de tomar 

conhecimento das peculiaridades relativas aos serviços a serem desenvolvidos, bem como das condições 
gerais existentes e do grau de dificuldade dos serviços. 

18.21. O interessado poderá vistoriar o local onde será executada a obra doprojetre-ter 
esMr-a-te4e , com o objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos 
serviços a serem desenvolvidos, bem como das condições gerais existentes e do grau 
de dificuldade dos serviços. 

O Segundo Edital publicado foi baixado pela Recorrente no site do Ministério 

Público (www.mpba.mp.br) no dia 01 de setembro de 2017. 

Todavia, Terceiro Edital foi posteriormente disponibilizado, com alteração da 

data da primeira reunião para o dia 29/09/17 e com valor total da obra de R$ 

2.863.278,26 (dois milhões oitocentos e sessenta e três mil duzentos e 

setenta e oito reais e vinte e seis centavos). 
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VIII. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

LOCAL: Prédio sede do Ministério Público do Estado da Bania, sito à S'Avenida, n2 750, 12  andar, sala n2  104 — 
Centro Administrativo da Bahia — Salvador - BA - CEP: 41.745-004 

DATA: 29/09/2017 	 HORA (local): 09H30 

18.2.2 O valor global estimado máximo para a contratação de R$2.863.278,26 (dois milhões, oitocentos 
e sessenta e três mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos); 

Como se nota, entre a data inicial da reunião da licitação (11/07/17) e a data 

final divulgada (29/09/17) passaram-se mais de 2 meses. 

Neste período, houveram sucessivas mudanças em itens específicos do 

instrumento convocatório, resultando na publicação de 03 (três) editais. 

Tal fato repercutiu na confusão das empresas interessadas acerca do edital e 

das normas efetivamente vigentes, sobretudo considerando que o sítio 
eletrônico do MP/Ba mantém disponíveis o Segundo e Terceiro editais 
simultaneamente. 

Assim, os atos de modificação do edital contaminaram todo o procedimento, 

causando prejuízos significativos para a Recorrente, empresa desclassificada 

por apresentar proposta de preço com base no edital reformado, o qual foi 

emitido através do site no dia 01/09/17, menos de um mês para a data da 

reunião. 

Este cenário torna imperiosa a anulação do certame como forma de restaurar 

sua legalidade, devendo o procedimento retornar ao seu status quo ante, ao 

momento de divulgação pela CPL do instrumento convocatório final, em 

tempo hábil para a preparação das licitantes e para realização da primeira 

reunião. 
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3.2. Licitação por Preço Global. Fator "K". Planilhas como 

meros Referenciais. Assunção dos Riscos pela Proponente. 

K=0,75. Menor Preço Global. 

Na hipótese de superação da preliminar suscitada, o que não se acredita, 

passaremos a tecer considerações acerca do mérito do presente recurso. 

Conforme se observa da Ata de Abertura da Licitação, a proposta de preço da 

empresa Recorrente foi desclassificada em decorrência da suposta 

incompatibilidade entre o valor ofertado e o "fator K", tendo sustentado a CPL 

que: 

Ocasião em que foi apontado pelas empresas presentes gole- o valor 
apresentado na proposta da empresa primeira classificada, LIMA DINIZ 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, não é compatível com o "fator K" 
apresentado na referida proposta. Os representantes da DEA - 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura, Tiago Oliveira e Nilson Mendes, 
compareceram à sessà'o para análise das propostas apresentadas e 
constataram que o valor que deveria constar da proposta da empresa 
LIMA DINIZ seria R$ 2.147.458,70. Conforme item 20.1.1 do edital, o 
referido erro não é passível de correção. 

Contudo, o presente certame versa sobre obra em regime de empreitada por 

preço global, cuja forma de apuração é através do fator K e o valor global 

máximo estimado para contratação é de R$ 2.863.278,26. 

O Edital especificamente prevê, que a licitante vencedora será aquela que 

apresentar o MENOR PREÇO, sendo a planilha de cotação e planilha de 

cronograma físico-financeiro meros complementos da proposta apresentada, 

senão vejamos: 

20.1 O julgamento das propostas de preços apresentadas, terá o critério 
de MENOR PREÇO. A apuração será complementada  com a apreciação da 
Planilha de Cotação e Planilha do Cronograma Físico-Financeiro, já 
aplicados o FATOR "K", sobre os preços de referência: (grifei) 
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Claramente se observa, que as planilhas orçamentárias ocupam papel 

coadjuvante na análise das propostas. Em verdade, elas são meramente 

referenciais, não estando vinculadas aos custos efetivamente suportados pela 

licitante proponente, sendo este o atual entendimento da Corte de Contas. 

O que importa é o valor final da proposta, devendo ser este obrigatoriamente 

menor ou igual ao máximo estipulado no edital, sob pena de desclassificação 

imediata. 

É o que se vê nos precedentes do Tribunal Pleno do TCU: 

O que se depreende, portanto, dos fundamentos do Acórdão 2784/2012-
Plenário, é que o pagamento de salários inferiores aos da proposta 
somente configuraria descumprimento contratual caso houvesse cláusula 
expressa no edital e no contrato exigindo a identidade entre esses 
valores, sendo a regra geral a de que as quantias constantes da proposta 
correspondem aos preços dos serviços, e não aos custos da contratada. 
Assim, uma vez que não há cláusula dessa natureza nos contratos de 
engenharia consultiva em comento, ná'o se pode falar em violação ao 
contrato na realização desses pagamentos. (Ministro RAIMUNDO 
CARREIRO. Brasília, 11 de setembro de 2013) 

(...) no tem como causa, porém, a futura vinculação dos preços unitários 
ofertados àqueles que serão efetivamente pagos pelas contratadas a 
seus fornecedores e prestadores de serviços. Nem o edital riem os 
termos de contrato criaram essa vinculação. Tanto que se for verificada 
uma oscilação do preço dos insumos que for considerada usual ou dentro 
de uma álea ordinária, o contratado seguirá sendo obrigado a prestar os 
serviços na forma e preços pactuados, sem direito a indenizaçães ou 
aumentos de valores, salvo pelo reajuste anual a que se refere o art. 40, 
XI, da Lei de Licitaçães.( Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUE5. 
Brasília, 22 de agosto de 2012) 

Se o preço é global e definido pela aplicação do fator K, caberá à licitante 

assumir o valor final decorrente da aplicação do K indicado, conforme 

expressamente previsto no edital: 

18.2.7 O fator multiplicador "K" apresentado será único e incidirá 
linearmente sobre toda Planilha Orçamentária do valor estimado pela 
Administraçao; 

R. General Mendes Pereira, 141, Ponto Central, F. de Santana-BA. 44.075-355 Fel.: 753015-2721 
contato@engenhariald.com.br  



k 



ENGENHARIA 

18.2.8 O fator multiplicador "C determinará seu preço proposto para a 
execuçao total do objeto licitado, bem como para cada item que o 
campeie; 

Assim, será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor K, com 

o menor preço, desde que o K seja < 1,00 e com duas casas decimais: 

18.2.9 O fator multiplicador "K" deverá ser menor ou igual a 1,00 (um), 
com 2 (duas) casas decimais; 

18.2.10 Será considerada vencedora do certame a licitante que 
apresentar o menor "K", atendendo assim, ao critério de menor preço, 
fazendo-se a classificaçdo das demais em ordem crescente do valor do 
multiplicador proposto; 

A proposta apresentada pela Recorrente indicou k=0,75, tendo 

obedecido o item 18.2.9 do edital. 

Em sua planilha a aplicação do k=0,75 repercutiu no valor final global de R$ 

1.950.659,08, enquanto que a CPL entendeu que a aplicação do k=Ó,75 

deveria repercutir no valor final de R$ 2.147.458,70. 

Entretanto, no momento em que os representantes da Diretoria de Engenharia 

e Arquitetura informaram, durante a reunião de licitação, qual deveria ter sido 

o preço final apresentado, a Recorrente imediatamente o aceitou. 

Ou seja, a Recorrente, empresa de pequeno porte, propôs o valor final 
global de R$ 2.147.458,70, com K=0,75, assumindo o risco e a 
responsabilidade de executar e entregar a obra nos moldes exigidos -no 

edital, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento em relação 
ao valor de sua proposta, na forma do item 18.2.3. 

Cabe à Recorrente prestar o serviço regular e pontual, independentemente 

dos custos efetivos utilizados para a execução, ainda que impliquem em 

verdadeiro prejuízo. 
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Neste ponto se trata de risco da atividade, estritamente por ela assumido, sem 

qualquer prejuízo para a Administração Pública. 

Destaca-se ainda, que independentemente do valor final ser R$ 1.950.659,08 

ou R$ 2.147.458,70, ambos os resultados se classificam como o MENOR 

PREÇO GLOBAL, colocando a Recorrente em 1° lugar do certame, e com 

diferença significativa de preço em face do 2° lugar. 

Portanto, se não se trata de hipótese de desclassificação expressamente 

prevista no item 20.4 do edital, e tendo a Recorrente assumido o fator K=0,75, 

independentemente do preço final alcançado, não há fundamentos para 

desclassificar a sua proposta, especialmente considerando ser a mais 

vantajosa para a Administração Pública. 

3.3. Menor Valor Global pela Recorrente. Interesse Público. 
Menor Onerosidade. Diferença acima de R$ 80.000,00 entre a 

Primeira e Segunda Colocadas. 

Como exaustivamente narrado, a aplicação do fator K=0,75 foi a melhor 

proposta apresentada no presente certame, repercutindo no menor preço 

global para a Administração. 

Se considerarmos o valor final de R$ 1.950.659,08, a diferença entre a 1a e a 

2a colocada é de R$ 282.697,96 (duzentos e oitenta e dois mil seiscentos e 

noventa e sete reais e noventa e seis centavos). 

Se considerarmos o valor final de R$ 2.147.458,70 (como entende a CPL), a 

diferença entre a 1a e a 2' colocada é de R$ 85.898,34 (oitenta e cinco mil 

oitocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos). 

Ou seja, independentemente do valor final, em qualquer caso a 
Administração Pública economizará mais de R$ 80.000,00 e terá uma 
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obra executada, obrigatoriamente, dentro dos moldes e características 

expressamente previstos, sendo risco integralmente assumido pela 

proponente, sob sua exclusiva responsabilidade. 

Não se pode esquecer ainda, que além de ter apresentado menor fator K e 

menor proposta de preço, a Recorrente é empresa de pequeno porte, que 

possui tratamento diferenciado e preferência na contratação, na forma do item 

15.1. 

Logo, se ela cobriu o preço estipulado, aceitando o valor final indicado pela 

CPL de acordo com o K=0,75, e sendo tal valor o menor preço, deve ser 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

4. Conclusão 

Diante de tudo quanto exposto, se requer que seja dado provimento ao 

recurso ora interposto, a fim de que seja anulado o certame como forma de 

restaurar a sua legalidade, diante das confusões perpetradas pela 

disponibilização simultânea de 03 (três) editais diferentes no sítio eletrônico 

do MP/Ba. 

O embrólio causou prejuízos para a Recorrente, que teve a sua proposta 

desclassificada por estar vinculada a edital reformado. 

Assim, deve o procedimento retornar ao seu status quo ante, especificamente 

ao momento de divulgação do instrumento convocatório final, em tempo hábil 

para a preparação das licitantes e para realização da primeira reunião. - 

Subsidiariamente, se este não for o entendimento desta D. CPL, pugna pela 

reforma da decisão impugnada, no sentido de classificar a proposta de preço 

apresentada pela Lima Diniz Construções Ltda EPP, considerando o K=0,75, 

forma de apuração do presente certame. 
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Portanto, pouco importa as planilhas orçamentárias, desde que se respeite e 

aplique o fator K indicado, de modo que a Recorrente assume integralmente o 

valor final de sua correta aplicação, independentemente dos custos 

efetivamente suportados na consecução dos serviços. 

Além disso, não se trata de hipótese de desclassificação expressamente 

prevista no item 20.4 do edital, ao mesmo tempo em que a Recorrente é 

empresa de pequeno porte, com preferência para a contratação, desde que 

apresente o menor preço global, como é o caso. 

Deste modo, se requer a adjudicação da obra licitada em favor da Lima Diniz 

Construções Ltda EPP, considerando o menor fator K, o menor preço global e 

a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

É o que se deixa respeitosamente requerido. 

Nestes termos, 

Pede Deferimento. 

Salvador/Ba, 06 de outubro de 20 

ritLima Diniz Con‘kil  `44W tda 'P 
Representada por Luiz Fer "ido de Fabinho Araújo Lima 
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