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DECISÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO À DECISÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTAS 
CONCORRÊNCIA SESC/DR-PA Nº 18/0001-CV 

 
Recorrentes: 
 
A) ALCANCE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP   

I. Do Exame de Admissibilidade 

1. É cabível a apresentação de recursos fundamentados, em até 02 (dois) dias 
úteis da data de divulgação da decisão relativa à fase de propostas conforme previsto no art. 22 da 
Resolução Sesc Nº 1.252/2012. A empresa ALCANCE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 
protocolou tempestivamente sua peça. 

II. Do Relatório 

2.  Recurso Administrativo interposto pela empresa ALCANCE PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP em detrimento da decisão que considerou classificada a empresa T & P 
ENGENHARIA LTDA – EPP. 

3. Interpôs recurso, nos termos das razões a seguir, requerendo a desclassificação 
da proposta da licitante T & P ENGENHARIA LTDA – EPP e que seja, portanto, declarada vencedora a 
empresa em segundo lugar. 

4.   Instrui a presente consulta: Edital de Licitação Convite nº 18/0001-CV e seus 
anexos; Atas das 1ª, 2ª e 3ª, sessões de abertura dos envelopes de Habilitação e Propostas e análise 
dos documentos; Documentos de Habilitação das licitantes; Propostas das licitantes; Recurso da 
empresa ALCANCE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP; e Contrarrazões da empresa T & P 
ENGENHARIA LTDA – EPP. 

III. Da legislação pertinente 

5.  As entidades que compreendem o Sistema S não se subordinam aos estritos 
termos da Lei nº. 8.666/93 e sim aos regulamentos próprios devidamente aprovados e publicados, 
conforme Decisão n. 907/97 e 461/98, expedidas pelo Plenário do Tribunal de Contas da União. 

6.  O SESC tem suas licitações e contratações regulamentadas especificamente 
pela Resolução SESC n. 1.252/2012. 

IV. Das Razões da ALCANCE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 

7.  Inicialmente alega a recorrente, que a proposta da reclamada T & P 
ENGENHARIA LTDA – EPP apresenta erro de composição de valores da planilha de BDI, pois diverge 
da orientação do Tribunal de Contas da União, para BDI diferenciado, apresentando índices zerados 
para riscos e garantias, além de taxa de lucro acima do estabelecido. Alega que os erros de 
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composição afetam o preço final, de forma a reduzí-lo, concorrendo deslealmente com os demais 
licitantes. 

8. A recorrente aponta que a realização de diligência para ajustes na planilha de 
BDI, mesmo sem majorar o preço total da proposta, descaracteriza o saneamento autorizado nos 
termos do Edital, mas sim caracteriza inclusão posterior de informação, prática vedada pelo item 13.1 
do Edital. Inclusive, afirma ainda, que tal prática pode ser caracterizada como aceite de nova 
proposta intempestiva. 

9. Afirma a recorrente que, conforme disposto no item 12.9.14 do Edital, as 
licitantes que deixarem de cotar algum item da planilha orçamentária deverão ser desclassificadas. 

10. A recorrente também se manifesta que a composição de BDI atualizada 
apresentada continua fora dos padrões estabelecidos pelo TCU, na qual a taxa de risco e imprevisto, 
(2,00%) está acima das faixas estabelecidas, e as taxas de lucro (4,19%) e de seguro e garantia 
(0,49%) estão abaixo das faixas estabelecidas, em desconformidade com o que estabelece o item 
9.2.11 do Edital. 

11. Alega a recorrente que a Comissão de Licitação deixou de aplicar as regras do 
Edital e da Resolução nº 1.252/2012 ao aceitar a planilha de encargos sociais da empresa T & P 
ENGENHARIA LTDA - EPP, entendendo como não relevante a apresentação da planilha com erros. 

12. A recorrente afirma que, ao entender como irrelevante a incongruência da 
tabela apresentada, a Comissão permite que a empresa omita os valores e que ocorra concorrência 
desleal, pois isto afeta o valor final do serviço.  

13. Além disso, a recorrente indica fortes indícios de sonegação tributária, pois 
encargos sociais são espécies tributárias que obrigam o CONTRATADO em cumpri-las, sob pena de 
reverter os custos da omissão para a administração, conforme está Súmula do TST nº 331. 

14. A licitante reitera que não há legalidade em acolher uma proposta com graves 
erros nos valores dos encargos sociais, pois estaria incentivando a prática ilegal trabalhista, 
contratação de licitante desleal e outras ilegalidades. 

15. Por fim, a recorrente cita que a Comissão de Licitação informou sobre a não 
obrigatoriedade de apresentação da planilha de Encargos Sociais, em desacordo com o que 
estabelece o item 6.2 do termo de Referência e item 9.2.11 do Edital. 

V. Da análise do recurso da ALCANCE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – 
EPP 

16. Convém ressaltar a obediência às regras estabelecidas no processo licitatório 
em cada procedimento do certame no melhor entendimento da Comissão de Licitação, 
considerando os princípios constitucionais, especialmente os princípios da razoabilidade, eficiência e 
vinculação ao instrumento convocatório. 

17. Embora a recorrente afirme que a concorrente T & P ENGENHARIA LTDA – EPP 
apresentou valores da composição de BDI em desconformidade com o estabelecido nos acórdãos 
do TCU, não foi encontrado acórdão em que seja definido as margens das parcelas para serviços de 
elaboração de projetos. Desta forma, não há jurisprudência anterior que defina limites dos 
componentes de BDI, para elaboração de projetos de engenharia. 
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18. A recorrente afirma que deveria ser considerado o BDI diferenciado, em 
menção ao acórdão 2.622/2013, porém o BDI diferenciado do referido acórdão é relativo aos “itens 
de mero fornecimento de materiais e equipamentos” não regendo sobre os serviços de 
elaboração de projetos. (grifo nosso) 

19. De forma a embasar a análise acerca da composição de BDI, temos o 
entendimento do TCU solidificado no “Estudo sobre taxas referenciais de BDI de obras públicas e de 
equipamentos e materiais relevantes” de 2013, que, embora seja voltado para a realização de obras, 
inclusive servindo como base para o acórdão 2.622/2013, podem ser consideradas algumas 
definições análogas à elaboração de projetos. No item 2.3.1.2 do estudo, os Riscos podem ser 
divididos em cinco categorias: riscos de engenharia (riscos de construção), riscos normais de projetos 
de engenharia, riscos de erro de projeto de engenharia, riscos associados a fatos da administração e 
riscos associados à álea extraordinária/extracontratual. O estudo indica que situações que possam 
ser sanadas através de repactuação dos preços por meio de aditivos contratuais não devem ser 
consideradas no cálculo dos riscos de BDI, restando apenas o primeiro tipo de riscos, riscos de 
construção, inerentes às atividades de obras. Dessa forma, se tratando da elaboração de projetos, 
pode-se deduzir que os riscos a serem considerados podem ser zerados ou drasticamente 
minimizados, haja vista que praticamente todas as situações possíveis podem ser sanadas através de 
repactuação contratual. 

20. Através ainda do estudo, no item 2.3.1.3, entende-se que a contratação de 
seguros tem por objetivo a “transferência principalmente dos riscos inerentes às atividades 
empresariais de construção civil (riscos de engenharia ou de construção) para as companhias 
seguradoras”, ou seja, a taxa de Seguros da composição de BDI possui estrita relação de 
proporcionalidade com os riscos da atividade envolvida. Na elaboração de projetos, devido à 
minimização dos riscos, o mesmo pode ser desprezado sem prejuízo para as partes contratuais. 

21. O estudo também afirma que a “garantia contratual tem por objetivo 
resguardar a Administração Pública contra possíveis prejuízos causados pelo particular contratado 
em razão de inadimplemento das disposições contratuais sendo exigida por decisão discricionária do 
administrador público, desde que prevista no instrumento convocatório”. No caso concreto desta 
licitação, pode-se substituir a administração pública pela administração do Sesc/PA, pois 
entendimento é igualmente válido para uma instituição particular. Vejamos o que está estabelecido 
no instrumento convocatório acerca de garantia contratual: 

“12.9.11. O licitante que apresentar o menor preço, dentro do critério de 
exequibilidade, deverá, para assinatura do contrato, prestar garantia 
adicional, caso sua proposta seja inferior a 80% do valor a) ou b), 
escolhido como menor no item 8.9.10, o valor desta garantia, prevista na 
Resolução do Sesc 1.252/2012, será igual à diferença numérica entre o 
resultado do cálculo de 80% acima referido, e o  valor da proposta 
vencedora, obrigando-se, a contratada, a comprovar a garantia no prazo 
de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.” (grifo nosso) 

22. Os valores a) e b) referem-se ao conteúdo constante no item 12.9.10, sendo 
que uma das variáveis a se considerar no cálculo é a média aritmética das propostas apresentadas na 
sessão. Ora, não é possível prever o valor das propostas concorrentes e estipular um valor de 
garantia. Inclusive, a proposta da licitante T & P ENGENHARIA LTDA – EPP não foi inferior a 80% da 
média dos valores das propostas apresentadas e, mesmo que fosse, a apresentação de comprovação 
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de garantia só seria exigida até dez dias após a assinatura do contrato. Em nenhum momento o 
instrumento convocatório menciona qualquer outra garantia que não esta garantia adicional. 

23. Buscando selecionar a proposta mais vantajosa para o Sesc nos termos do Art. 
2º da Resolução 1.252/2012, verifica-se que o valor da proposta apresentada pela licitante T & P 
ENGENHARIA LTDA – EPP atende ao critério de exequibilidade definido no item 12.9.10 do Edital e 
não necessita de garantia adicional contratual, nos termos do item 12.9.11 do Edital, conforme 
cálculo abaixo: 

 T & P ENGENHARIA 
LTDA – EPP 

ALCANCE PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP 

ESCALA TRÊS 
ARQUITETOS 
ASSOCIADOS 

Valor da proposta R$ 124.426,76 R$ 135.500,18 R$ 158.754,31 
a) Média das 3 

propostas R$ 139.560,42 

b) Valor de 
referência R$ 191.400,68 

Critério de Exequibilidade (Item 12.9.10) 
Proposta deve ser 
maior que 70% do 
menor dos valores 

a) e b) 

> R$ 97.692,29 

Critério de necessidade de garantia adicional (Item 12.9.11) 
Proposta deve ser 
maior que 80% do 
menor dos valores 

a) e b) 

> R$ 111.648,33 

 

24. Na proposta da licitante T & P ENGENHARIA LTDA – EPP, no item 2, é 
declarado que nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a 
perfeita execução do serviço de elaboração de projetos, bem como a responsabilidade civil por 
quaisquer danos causados ao Sesc/PA. 

25. A recorrente afirma que o ajuste solicitado pela Comissão de Licitação através 
de diligência caracteriza inclusão posterior de informação, prática vedada pelo item 13.1 do Edital, e 
propostas que deixarem de cotar quaisquer item da planilha orçamentária, deverão ser 
desclassificadas, conforme item 12.9.14. Entretanto a Comissão de Licitação esclarece que agiu em 
conformidade com o item 13.1, haja vista que na proposta da licitante constavam os valores de 
seguros e riscos, mesmo sendo o valor zerado, ou seja, não havia informação faltante. A Comissão 
esclarece ainda, que realizou a diligência com o objetivo de “...sanar falhas formais da proposta 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 
da proposta”. (grifo nosso) 

26. Diante dos fatos e entendimentos expostos anteriormente, a Comissão de 
Licitação compreende que não há razão para a desclassificação da licitante T & P ENGENHARIA LTDA 
– EPP, pela composição da tabela de BDI, apresentada em sessão de proposta. 

27. A recorrente alega, com relação à tabela de encargos sociais apresentada na 
proposta da empresa T & P ENGENHARIA LTDA – EPP, que a Comissão de Licitação, ao considerar 
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irrelevante a correta correlação dos encargos sociais, ignora que os valores da tabela de encargos 
influenciam no valor final da proposta. A Comissão de Licitação, no entanto, esclarece que não 
considerou irrelevante a matéria em si, mas a apresentação da tabela de encargos para esta 
licitação, haja vista que a planilha orçamentária solicitada não apresenta itens referentes 
especificamente à mão de obra, na qual a tabela de encargos sociais teria utilidade, como numa 
licitação de obra de engenharia. A função da tabela de encargos sociais é complementar a 
informação de uma planilha orçamentária que contenha, por exemplo, o trabalho contabilizado em 
horas de um profissional, no qual deverá incidir os devidos encargos para definir com clareza o custo 
total da obra. A licitação em questão, referente à contratação de empresa para elaboração de 
projetos, elenca por serviço na planilha orçamentária os projetos a serem executados, sem definir 
horas despendidas de trabalho por profissional, ou seja, não há informação que a tabela de encargos 
precise complementar. (grifo nosso) 

28. A recorrente realiza a gravíssima acusação de que a proposta apresentada pela 
concorrente apresenta indícios de sonegação tributária referente aos encargos sociais. É conveniente 
que, embora sejam fases distintas da licitação, tenha sido realizada, primeiramente, a abertura dos 
envelopes de habilitação das licitantes, onde se pôde verificar que a licitante T & P ENGENHARIA 
LTDA – EPP apresentou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos 
Municipais de Maceió, Certidão Negativa de Débitos Estaduais de Alagoas, Certidão Negativa de 
Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF. Demonstrou-se, naquela fase, a regularidade social e trabalhista da licitante. 

29. A recorrente afirma que os encargos sociais são tributos obrigatórios do 
CONTRATADO, e que o não pagamento dos mesmos acarretaria prejuízos para a administração do 
Sesc/PA. De fato, a Comissão de Licitação reconhece essa obrigação e as consequências da omissão, 
no entanto a recorrente desconhece que a observância dos pagamentos dos encargos sociais e 
trabalhistas nos contratos do Sistema S é dever da Fiscalização do contrato do serviço, a qual é 
obrigatória em todos os contratos, de acordo com a Portaria do TCU nº 297/2012, manual 
“Licitações & Contratos – Orientações e Jurisprudência do TCU” de 2010 e o “Manual de Fiscalização 
de Contratos” do Sesc/PA. O descumprimento das obrigações da suposta CONTRATADA pode 
acarretar na imposição das penalidades previstas na resolução 1.252/2012.  

30. Na proposta da licitante T & P ENGENHARIA LTDA – EPP, no item 5, é 
declarado que nos preços apresentados estão incluídos todos os custos com materiais, 
equipamentos, mão de obra, encargos sociais, transportes, ferramentas, equipamentos auxiliares, 
instalações, seguros e demais encargos necessários para a perfeita execução do serviço de 
elaboração de projetos, incluindo o estabelecido que não será admitido quaisquer alegações 
posteriores que visem ressarcimento de custos não apresentados nos preços. 

31. A Comissão de Licitação reitera que se manteve neutra em suas decisões, 
respeitando sempre o princípio da isonomia e da razoabilidade do processo licitatório, e objetivando 
a proposta mais vantajosa para os interesses do Sesc/PA. A empresa T & P ENGENHARIA LTDA – EPP 
apresentou o menor preço, de acordo com os critérios de exequibilidade do instrumento 
convocatório, e a mera não apresentação de tabela de encargos de Alagoas, que não complementa 
nenhuma informação da planilha orçamentária, não justifica a desclassificação da proposta da 
empresa.  
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VI. Da Decisão 

32. A comissão de licitação decide, por unanimidade, que não procedem as 
alegações exaradas pela recorrente ALCANCE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, e que todos 
os atos desta Comissão foram feitos com absoluta LEGALIDADE e LISURA. Isto posto, sem nada mais 
evocar, conheço os recursos para NEGAR PROVIMENTO, mantendo CLASSIFICADA a licitante T & P 
ENGENHARIA LTDA – EPP no certame regido pelo Edital Nº 18/0001-CV e seus anexos. 

33. E dada a natureza hierárquica dos recursos, submetemos a presente decisão à 
apreciação da autoridade superior do Diretor Regional do Serviço Social do Comércio - 
Departamento Regional no Estado do Pará. 

 
Belém, PA, 29 de Agosto de 2018. 

 
Comissão Especial de Licitação 

 
 
 
 

 
 

 

Edeilson de Albuquerque Cordovil 
Presidente 

Roberto da Silva Salgado 
Membro Técnico 

Janilson Moreira Caldas 
Membro Técnico 

 
Visto. 

Acolho a decisão da Comissão Especial de Licitação e, por seus próprios fundamentos e 
considerações como se aqui estivessem transcritos, recebo os recursos por ser tempestivo e decido 
negar-lhe provimento, pelas razões acima descritas. Retornem os autos à Comissão para a intimação 
das licitantes interessadas e prosseguimento do Convite Nº 18/0001-CV. 

Belém, ______ de Agosto de 2018. 

 
 

Marcos Cezar Silva Pinho 
Diretor Regional 


