
Página 1 de 7 
 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE – CODERN. 

 

Em referência à Licitação Presencial de nº 009/2019, realizada a 

partir do Processo Licitatório nº 461/2019 para Contratação de 

Serviços Especializados em Recuperação de Estruturas Metálicas 

para Ponte do Transportador nº 5 e da Torre de Transferência 

(Drive House) do Terminal Salineiro de Areia Branca. 

 

 

 

 

 

 TECMARES MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ sob o nº 05.914.923/0001-72, sagrada vencedora do 

certame em tela conforme publicado no Diário Oficial da União de nº 129, 

publicado em 08/07/2020, vem, perante V.Sas. apresentar as devidas 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela VIPETRO 

CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, a tempo e modo devidos, pelas 

razões que seguem. 

I – DAS PREMISSAS UTILIZADAS PELA RECORRENTE 

 De forma bem objetiva, é importante, antes de responder ao recurso da 

concorrente, elencar quais são as premissas que baseiam a irresignação. 

 A recorrente toma como fundamento do seu recurso basicamente duas 

premissas nas quais acredita ter substrato suficiente para invalidar o ato que 

sagrou a TECMARES como vitoriosa no certame em tela. As premissas são: 
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1) Há preços de itens específicos acima do preço básico indexado no edital 

para cada item; 

2) O BDI determinado está onerando o preço final porque houve aplicação de 

incidência dupla de contribuição para o INSS na composição do cálculo. 

 Contudo, V.Sas. verão a seguir que o recurso da concorrente não passa 

de tentativa incapaz de invalidar o certame, isto é, as premissas adotadas e os 

fundamentos que as acompanham não se amparam em normas ou entendimentos 

que podem prejudicar o procedimento licitatório realizado em sua perfeição que 

acabou por sagrar a recorrida como vencedora, conforme publicado no Diário 

Oficial da União de nº 129, publicado em 08/07/2020. 

II – ATAQUE À PRIMEIRA PREMISSA: MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA COMISSÃO – 

DO PARECER TÉCNICO Nº 004/2020 – PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA CONTINUOU 

SENDO O MENOR. 

 Excelentíssimos membros da Comissão, como é bem sabido, o Edital da 

Licitação Presencial nº 009/2019– Processo nº 461/2019 teve o critério de 

julgamento de MENOR PREÇO para decisão de qual seria a concorrente escolhida 

para execução do objeto contratado. É também sabido que o objeto da licitação é 

“Serviço especializado em recuperação de estruturas metálicas para ponte do 

transportador nº 05 e da torre de transferência (drive house) do terminal salineiro 

de Areia Branca/RN”. 

 Ou seja, a licitação almejava contratar empresa para execução 

INTEGRAL do serviço de recuperação de estruturas do terminal salineiro de Areia 

Branca/RN, e não apenas para o fornecimento de alguns itens que serão utilizados 

na obra. 

 Diz-se isso, porque a recorrente tenta desqualificar a proposta da 

empresa vencedora ao tentar induzir essa Comissão de que ela estaria praticando 

sobre preço. Infundada a tentativa, pois o que importa para o respeito ao critério 
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de menor preço, e assim, para a seleção do certame, é a observância ao “Preço 

Total Geral Estimado”, que como se pode conferir, foi estipulado no Edital, às fls. 

47, em R$ 8.214.281,37, enquanto a proposta da empresa vencedora concluiu o 

Preço Total Geral Estimado em R$ 7.959.049,66, representando uma economia de 

mais de R$ 250.000,00 para o Ente Licitante! 

 Não sobre preço, não há oneração à CODERN, pelo contrário, o critério 

de menor preço foi obedecido e gerará uma economia ao Ente em centenas de 

milhares de reais. Houve apenas, e isso é certo,  uma adequação da qualidade de 

alguns dos itens que serão utilizados na obra licitada. A adequação foi 

imprescindível para uma perfeita execução da obra. 

 A adequação, inclusive, já foi analisada neste processo licitatório pelo 

Engenheiro Mecânico Vinícius de Oliveira Rebouças Castro (mat. 0745) quando da 

elaboração do Parecer Técnico nº 004/2020, que tinha por objetivo justamente 

analisar a Planilha Orçamentária da TECMARES que detinha o menor preço de 

proposta. 

 Podemos entender da análise do perito que a TECMARES realizou em 

sua Planilha Orçamentária justamente uma adequação de quantidade dos itens do 

edital para que a obra fosse executada de uma forma possível. Ou seja, a 

adequação não só é possível como necessária, fundamental, para que a obra 

licitada seja executada! 

 E, repita-se, mesmo com essa necessária adequação, o preço global do 

serviço, aquilo que efetivamente a CODERN vai pagar, ainda é menor do que o 

Preço Total Geral Estimado determinado pelo Edital! 

 Essa é a orientação jurisprudencial que, inclusive, vem sendo construída 

e consolidada em julgamentos proferidos pelo Tribunal de Contas da União em 

diversos casos semelhantes: 

“Não há que se falar em sobrepreço em determinados serviços 

constantes das planilhas de preços unitários contidas nas 
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propostas das licitantes, se os preços globais estão dentro dos 

limites aceitáveis dados pelos orçamentos das licitações 

(Acórdão 2046/20080-Plenário, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, Sessão 

em 17/09/2008)”. 

 

“Não há como se caracterizar sobrepreço, analisando apenas 

alguns itens isolados da proposta de preços, se o preço global 

praticado está situado dentro de parâmetros considerados 

adequados (Acórdão 2885/2008-Plenário, Rel. Min. Ubiratan 

Aguiar, Sessão em 03/12/2008)”. 

 

“Pelo critério legal, adotado nas recentes leis de diretrizes 

orçamentárias (LDO), o sobrepreço só resta configurado se o 

contrato for celebrado com preço global superior ao preço 

indicado nos sistemas oficiais de custos. Desse modo, para 

conclusão pela ocorrência de sobrepreço, não basta a comparação 

com outra obra semelhante, licitada e executada 

contemporaneamente (Acórdão 152/2013-Plenário, Rel. Min. 

Augusto Sherman, Sessão em 06/02/2013)”. 

 

“Estando o preço global no limite aceitável, dado pelo 

orçamento da licitação, os sobrepreços existentes, devido à falta 

de critérios de aceitabilidade de preços unitários, apenas causam 

prejuízos quando se acrescentam quantitativos aos itens de 

serviço correspondentes (Acórdão 1925/2010-Plenário, Rel. Min. 

André de Carvalho, Sessão em 04/08/2010) ”. 

 

 É importante destacar, inclusive, um julgamento realizado sob a 

relatoria do Min. Relator, em que foi ratificada toda essa construção 

jurisprudencial acima referenciada: 

“Ainda que existam distorções nos preços unitários de 

determinados itens, caso se mantenham as condições originais da 

contratação, não haverá sobrepreço no contrato celebrado por 

valor global compatível com o mercado” (Acórdão 2482/2008-

Plenário, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Sessão em 05/11/2008) ”.  

 



Página 5 de 7 
 

 Em sendo assim, infundada a argumentação da recorrente, pelo que se 

requer indeferimento do recurso. 

III – ATAQUE À SEGUNDA PREMISSA: COMPOSIÇÃO DO BDI NÃO IMPORTA 

QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ANULAR A PROPOSTA – ENTENDIMENTO PACÍFICO 

DO TCU – AINDA, HÁ POSSIBILIDADE DE CONTRAPROPOSTA PARA REDUÇÃO. 

 A partir de sua segunda premissa, a Recorrente quis atacar a 

composição do BDI da vencedora do certame, afirmando que a forma como esta 

calculou a incidência das verbas previdenciárias na composição do seu BDI estaria 

incorreta, o que teria onerado o preço final apresentado. 

 Contudo, repete-se os fundamentos de defesa apresentados acima, isto 

porque, independente da composição de preços unitários dos itens e da 

composição do BDI, a proposta vencedora teve o menor preço para o certame.  

 Apesar disso, sabe-se que o BDI é calculado a partir de critérios de 

rateio ou em estimativas ou aproximações. Nesse sentido: 

“Na composição do BDI de obras públicas devem ser considerados 

somente os custos alocados com base em critérios de rateio ou 

em estimativas ou aproximações, tais como: administração 

central, riscos, seguros, garantias e despesas financeiras, além da 

remuneração da empresa contratada e tributos incidentes sobre o 

faturamento. ” (TCU, Acórdão nº 3.034/2014, Plenário) 

 

 É preciso entender que a Administração não indicará um percentual fixo 

para o BDI, até porque, por retratar os custos indiretos do futuro contratado, existe 

para este uma margem de liberdade para defini-lo. Nesse sentido foi o Acórdão nº 

1.726/2008 – Plenário do Tribunal de Contas da União. 

 Assim, não cabe à Administração indicar um percentual a ser 

obrigatoriamente observado pelos licitantes. O que a Administração poderá fazer 
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é, a partir dos estudos adequados feitos na etapa de planejamento, indicar um 

percentual máximo a ser aceito a título de BDI. 

 No Acórdão 818/2007. A Corte de Contas da União dispôs que: 

“incontestável é que a adoção do valor do BDI é individualizada por empresa e por 

empreendimento, cabendo ao proponente determiná-lo de acordo com as suas 

necessidades, carências e facilidades”. 

 Acerca da limitação e imposição de percentual de BDI nas propostas 

ofertadas pelos licitantes, o Ministro Vital do Rêgo, ao apreciar recurso que 

sustentava a existência de irregularidades em pregão eletrônico, indicou que o 

entendimento do TCU atualmente prevalecente é no sentido de que é dado ao 

particular poder apresentar a taxa que melhor lhe convier. (TCU – Acórdão 

2738/2015-Plenário) 

 Naquele caso concreto, o Plenário do TCU entendeu que a aceitação de 

proposta com BDI em valor superior ao limite definido no edital não 

representaria vício capaz de provocar a anulação do certame, sendo possível a 

posterior adequação do percentual proposto ao teto estabelecido no edital. Na 

hipótese, em nome dos Princípios da Economicidade e da Eficiência, julgou o 

Ministro-relator ser possível o prosseguimento do certame. 

 Mesmo assim, V.Sas. podem conferir que o valor total do BDI 

apresentado pela TECMARES está de acordo com o Edital e, pelo contrário do que a 

Recorrente tenta emplacar, não onerou o preço total, haja vista que ele ainda foi o 

vitorioso no critério de menor preço, fazendo a recorrida ser a empresa sagrada 

vencedora, em conformidade com o edital e em confronto com todas as 

concorrentes do pregão. 
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IV – CONCLUSÃO  

 Vê-se que o presente recurso nada mais se trata do que tentativa da 

Recorrente de impugnar sem razão a proposta vencedora a partir detalhes que, 

apesar de estarem corretos e de acordo com o entendimento pacífico do TCU, 

ainda poderiam ser facilmente ajustados em caso de qualquer incorreção, em 

verdadeira concretização aos Princípios da Economicidade e Eficiência. A 

recorrente, haja vista não ter conseguido realizar melhor proposta, utiliza-se do seu 

direito legal ao recurso para tentar conturbar o presente processo licitatório, 

atrasando a contratação, o que não pode ser aceito por esta Comissão.  

 Não cabe à Recorrente razão em nenhum dos pontos em que tentou 

atacar o ato que sagrou a TECMARES MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA vencedora 

da Licitação Presencial de nº 009/2019, realizada a partir do Processo Licitatório nº 

461/2019, motivo pelo qual requer-se o completo indeferimento do recurso 

administrativo interposto pela Vipetro Construções e Montagens Industriais LTDA. 

 

Natal/RN, 20 de julho de 2020. 

 

______________________________________________ 

TECMARES MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA 

Luiz Henrique Nolla 

Diretor 

 

 


