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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Portaria nº 94 de 30 de agosto de 2016 

Rua Emídio dos Santos S/N – Barbalho – Salvador/BA 
CEP 40.110-150 – Tel.: (71) 2102 – 9562 / 2102 - 0488   

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
RESPOSTA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DA 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016  
 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para Execução da obra de reforma 
dos pavilhões (A-B-C-D-F-I-O-P) com revitalização das coberturas e fachadas do IFBA 
– Campus Salvador.  
 
RECORRENTE: TEKNIK CONSTRUTORA LTDA 
 
A Comissão Especial de Licitação constituída pela Portaria nº 94 de 30 de agosto de 
2016, reuniu-se para analisar o Recurso Interposto pela licitante supracitada da 
licitação na modalidade Tomada de Preço Nº 01/2016. Da análise, a Comissão 
Especial de Licitação, verificou o pleito da licitante acima mencionada, que requer a 
desclassificação da empresa vencedora do certame LACONCIL CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA. 
 
I. DA ADMISSIBILIDADE  
Em 07 de novembro de 2016, foi recepcionado pelo serviço de protocolo do Instituto 
Federal da Bahia – IFBA – Campus Salvador, recurso administrativo interposto pela 
licitante TEKNIK CONSTRUTORA LTDA, requerendo a desclassificação da empresa 
vencedora do certame LACONCIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. O recurso foi 
interposto no prazo legal. 
 

Dado o atendimento dos pré-requisitos de admissibilidade, a Comissão Especial de 
Licitação, RESOLVE admitir o recurso para no mérito, negar-lhe provimento, pelas 
seguintes razões de fato e de direito. 
 
II. DOS FATOS  
A RECORRENTE se reporta a falha cometida pela licitante LACONCIL 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, vencedora do certame na planilha de encargos sociais, 
solicitando sua desclassificação. 
 
III. DAS RAZÕES 
Em suas razões, ao tomar conhecimento do julgamento da fase de abertura dos 
documentos do ENVELOPE Nº 02, proposta de preço, a recorrente TEKNIK 
CONSTRUTORA LTDA, protocolou no IFBA – campus Salvador o recurso 
administrativo. 
 

A recorrente solicita a desclassificação da licitante vencedora do certame LACONCIL 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Em sua justificativa a RECORRENTE identificou na 
proposta de preços com o menor preço global apresentada pela RECORRIDA 
vencedora do certame supracitada contribuições indevidas incluídas na tabela de 
Encargos Sociais (anexo IX do Edital TP 01/2016). 
 
A recorrente cita em seu recurso administrativo a LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 
14 DE DEZEMBRO DE 2006, que se refere as Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, in verbis: 

 
“§ 3º As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais 
contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições 
para as entidades privadas de serviço social e de formação 



  

2 / 4 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Portaria nº 94 de 30 de agosto de 2016 

Rua Emídio dos Santos S/N – Barbalho – Salvador/BA 
CEP 40.110-150 – Tel.: (71) 2102 – 9562 / 2102 - 0488   

profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 
da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social 
autônomo.” 

Grifo nosso 
 

III. ANÁLISE DO RECURSO 
Consigna-se que o processo supracitado, cujo teor ensejava material técnico contábil, 
foi encaminhado para objeto de análise da Diretoria Adjunta de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade do IFBA – Campus Salvador que manifestou no parecer que é 
procedente a alegação da recorrente sobre os impostos indevidos apresentados na 
planilha de encargos sociais: 
 

“(...) esclarecemos que a LC 123/2006, art. 13, § 3º, dispensa as 
empresas optantes pelo SIMPLES Nacional do recolhimento das 
demais contribuições instituídas pela União, bem como das 
contribuições destinadas a entidades de serviço social autônomo 
(Enquadram-se, as contribuições ao Salário-Educação, INCRA, 
SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR SEST, SENAT e 
SESCOOP).” 

Grifo nosso 
 
No caso em análise, a empresa vencedora do certame incluiu, indevidamente diga-se, 
rubricas relativos aos Encargos Sociais, que, conforme dispõe a LC 123/2006 (art. 13, 
§ 3º) não seriam cabíveis às empresas optantes pelo SIMPLES Nacional do 
recolhimento das demais contribuições instituídas pela União, bem como contribuições 
destinadas a entidades de serviço social autônomo (Salário-Educação, INCRA, 
SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR SEST, SENAT e SESCOOP). 
 
Chama à atenção o fato de que mesmo incluindo rubricas indevidas, a empresa 
recorrida apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração, e, uma vez 
suprimidas as referidas rubricas (corrigindo-se o equívoco de inclusão indevida dos 
encargos mencionados), o resultado haverá de ser uma proposta ainda mais 
vantajosa, vez que haverá uma redução do preço global oferecido.  
 
A Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93), por seu artigo 43, § 
3º, estabelece que “é facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da proposta”. 
 
Na situação delineada, a retificação da planilha apresentada pela empresa, mediante 
supressão de itens sabidamente indevidos (Encargos sociais não incidentes sobre 
empresas optantes pelo SIMPLES), não parece ser uma conduta vedada pelo §3º, 
artigo 43, da Lei de Licitações, pois o que o dispositivo proíbe é a inclusão de 
documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta, não há 
vedação para supressão de item impertinente, que, vale ressaltar, uma vez realizado, 
tornaria a proposta ainda mais vantajosa para a Administração do que qualquer outra 
proposta apresentada. Do mesmo modo, não traz prejuízo ao certame, visto que o 
preço global oferecido pela RECORRIDA já foi o mais vantajoso em comparação com 
os oferecidos pelos demais participantes. 
 
Visto que a análise tem material técnico juridico, foi solicitado parecer técnico a 
Procuradoria Geral Federal junto ao IFBA, (PROJUR/IFBA) orgão responsável pelas 
atividades de consultoria e assessoramento jurídicos da instituição, observando-se a 
legislação pertinente nos termos do art. 10, §1º, da Lei nº 10.480, de 2002. 
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Quanto à admissão para correção da planilha de preços unitários, diminuindo-se o 
valor global, essa prática corresponde ao saneamento de defeito meramente formal, 
nos limites da Lei nº 8.666/93. Não configurando assim correção de vício material, 
conduta vedada pela Lei nº 8.666/93 como sita em seu parecer o Procurador-chefe 
Lênio Mercês Sampaio: 
 

“Há que se ter em mente que os formalismos burocráticos previstos 
em lei para pautar o atuar da Administração Pública, em regra, são 
feitos em preservação ao interesse público, e não o contrário! Dessa 
forma, não é, definitivamente, a melhor interpretação se apegar a 
formalismos que conduzam a que a Administração se afaste do que 
lhe é melhor, do que lhe é mais vantajoso.” 

 
Tal equívoco se relaciona a um erro de planilha. A planilha é auxiliar à análise de 
exequibilidade da proposta, portanto não quer dizer que eventual equívoco venha a 
desclassificá-la. Quanto a isso, vejamos diversos julgados do TCU favoraveis à 
possibilidade de retificação da Planilha e disposições da IN 08/2008, a saber:  
 

“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e 
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das 
respectivas propostas, devendo a Administração contratantes realizar 
diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde 
que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – 
Plenário).”  
 
“Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante 
não constitui motivo suficiente para a desclassificação  da proposta, 
quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 
majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário)” 
 
“Assunto: LICITAÇÕES. DOU de 11.09.2009, S. 1, p. 70. Ementa: 
determinação à Empresa Brasil de Comunicação para que se 
abstenha, na fase de julgamento das propostas de procedimentos 
licitatórios, de considerar erros ou omissões no preenchimento da 
planilha de custos e formação de preços prevista na IN/SLTI-MP nº 
02/2008 como critério único de desclassificação de licitantes, em 
razão do caráter instrumental da planilha de preços, do disposto no 
art. 3º da Lei nº 8.666/1993 e a da jurisprudência do TCU (Acórdãos 
nºs 2.104/2004-P, 1.791/2006-P e 1.179/2008-P e Acórdão nº 
4.621/2009-2ª C) (item 1.5.1.3, TC-005.717/2009-2, Acórdão nº 
2.060/2009-Plenário).” 

 
“Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada 
sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se 
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da 
contratação. (Art. 29-A, §2º - IN 02/2008)” 

 
No documento de contrarrazão protocolado dia 10 de novembro do presente ano pela 
RECORRIDA vencedora do certame, a mesma reconhece a falha decorrente da 
inclusão de contribuições a que estava desobrigada de recolher na sua proposta de 
preço e ratifica arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta: 
 

“Por fim, tendo em vista que a inclusão indevida de custos com 
contribuições, que está dispensada de recolher a empresa Recorrida, 
na proposta de preço, constitui simples erro material, coloca-se à 
disposição para corrigir o equívoco, excluindo estes gastos da 
sua proposta, o que reduziria o preço global oferecido, que já é o 
mais vantajoso entre os propostos pelos demais licitantes. Vale-
se ressaltar que tal correção não implica majoração em valores para o 
IFBA nem tampouco visa beneficiar a recorrida.” 

Grifo nosso 
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Com base nas disposições do TCU e da IN 02/2008, não cabe a desclassificação da 
recorrida, essa seria mais que desproporcional, pelo erro cometido em suas planilhas, 
desde que a planilha possa ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 
ofertado. Quanto a isso, a recorrida já manifestou em suas contrarrazões que assume 
o ônus de arcar com os equívocos de sua planilha, procedendo com o ajuste 
necessário dos percentuais/valores necessários. 
 
IV. DA DECISÃO 
Diante de todo o exposto, após a sobredita manifestação técnica da Procuradoria 
Geral Federal junto ao IFBA, (PROJUR/IFBA), a qual a CEL acolhe na íntegra: 
 

“Pelo exposto acima, à luz da legislação Pátria, nos parece razoável, 
e, portanto, possível, que a Comissão Especial de Licitação 
estabelecida pela Portaria nº 94/2016, utilizando-se da 
prerrogativa insculpida no artigo 43, § 3º, da LLCA, permita a 
retificação, por meio de supressão de itens indevidos, da planilha 
ofertada pela empresa recorrida, para que sua proposta reste 
ainda mais vantajosa para a Administração.” 

Grifo nosso 

 
Analisadas criteriosamente as razões recursais com fulcro nos princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da vinculação ao instrumento 
convocatório e na Lei nº. 8.666/93, a Comissão decide considerar procedentes as 
razões de recurso apresentadas e improcedente a solicitação de desclassificação 
apresentada pela licitante TEKNIK CONSTRUTORA LTDA proferido quando da 
inabilitação da RECORRIDA. 
 

Desta forma, esta comissão especial de licitação INDEFERE o recurso interposto pela 
licitante TEKNIK CONSTRUTORA LTDA, mantendo a RECORRIDA LACONCIL 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA na condição de VENCEDORA do certame, sendo a 
mesma obrigada corrigir o equívoco, excluindo estes gastos da sua proposta, o que 
reduziria o preço global oferecido e apressentar aplanilha atualizada e corrigida. 
 

Com base no Art. 109, § 4ºda Lei 8.666/93, encaminhamos o recurso interposto a 
autoridade superior. 
 

Essa é a nossa decisão. S.M.J. 
 

Após a homologação da presente decisão será divulgada no sitio eletrônico 
http://www.salvador.ifba.edu.br/licitacoes/tomadas-de-preco-2016.html e  
http://portal.ifba.edu.br/gestoes/licitacoes/2016/tomadas-de-preco. 
 

Salvador, 22 de novembro de 2016. 

 

 
Dionísio Leite da Conceição  

Presidente da CEL 
 
 
 
 

Marcelo Souza Almeida                                                       Jeferson Luiz Torres Vianna 
Membro                                                                                     Membro 

http://www.salvador.ifba.edu.br/licitacoes/tomadas-de-preco-2016.html
http://portal.ifba.edu.br/gestoes/licitacoes/2016/tomadas-de-preco


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

DIRETORIA GERAL CAMPUS SALVADOR 
Rua Emídio dos santos S/N – Barbalho – Salvador/BA 
CEP: 40.301-015                       TEL: (71) 2102 – 9562  

 

Ofício 125/2016 – DG / 2016 / IFBA CAMPUS SALVADOR 

 

Salvador – BA, 22 de novembro de 2016. 

Do:Gabinete da Diretoria Geraldo IFBA Campus Salvador– DG.SSA 

 

Para:Comissão Especial de Licitação – CEL 

A/C:Dionísio Leite da Conceição – Presidente da Comissão Portaria nº 94 de 30 de agosto de 2016 

 

Assunto:Ciência de Recurso Administrativo Tomada de Preço 01/2016, Processo Administrativo Nº 

23279.011321/2016-41. 

 

Ilmo. Sr.Presidente, 

 

Ao Tomar conhecimento da interposição de Recurso Administrativo pela empresa TEKNIK CONSTRU-

TORA LTDA em 07 de novembro do corrente ano, em desfavor da decisão da Comissão Especial de Licita-

ção, Tomada de preço 01/2016, Processo Administrativo Nº 23279.011321/2016-41 referente à contratação 

de empresa especializada PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS PAVILHÕES (A-B-C-D-F-I-O-

P) COM REVITALIZAÇÃO DAS COBERTURAS E FACHADAS DO IFBA – CAMPUS SALVADOR vimos 

informar a V.S.a que corroboramos com a decisão tomada pela CEL no julgamento do supracitado 

recurso datado de 22 de novembro do corrente ano. 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

 
 


