
 
A Sua Senhoria o Senhor 

César Augusto Wanderley Oliveira 

Presidente da Superintendência Municipal de Licitações do 

Município de Porto Velho 

Superintendência Municipal de Licitações – CPL–Obras/SML/PVH 

Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-

022, Porto Velho – RO 

 

Assunto: Contrarrazões ao julgamento da proposta de preços 

da CONCORRÊNCIA 001/2019 

 

M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

05.394.853/0001-79, com sede na BR 364, KM 04, Distrito 

Industrial, na cidade de Rio Branco/AC, vem, 

tempestivamente, apresentar: 

CONTRARRAZÕES 

Em face de desclassificação da empresa no 

certame licitatório Concorrência 001/2019, nos termos a 

seguir. 

INTRÓITO 

1. Trata-se de licitação na modalidade concorrência 

cujo objeto é a contratação de empresa especializada em obras 

e serviços de engenharia para recapeamento asfáltico, 

drenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta em vias 

urbanas do município de Porto Velho. 

2. Atendendo ao chamamento público, a empresa M.S.M 

INDUSTRIAL LTDA compareceu ao processo licitatório, 

apresentando Proposta de preços à comissão de licitação. 

3. No entanto, em reunião realizada não dia 27 de 

Setembro de 2019, a Comissão Permanente de Licitação decidiu 

por declarar a empresa “inapta para classificação no quesito 

proposta comercial”, em aceitação ao Parece Técnico nº 

22/2019, do Sr. Jarbas Carvalho dos Santos, Assessor Técnico 



de Engenharia/SML, conforme ata de sessão pública publicada 

em 27 de Setembro de 2019. 

4. Todavia, razão não assiste à Recorrente, 

conforme ficará demonstrado. 

DA TEMPESTIVIDADE 

5. A ata de julgamento das proposta diz que “caso 

exista o protocolo de eventual recurso, os demais 

interessados tomarão conhecimento das razões, e poderão em 

5(cinco) dias ofertar contrarrazões” 

6. Tendo a referida ata sido publicada no dia 27 de 

Setembro de 2019, incorre que a data limite para apresentação 

de contrarrazões é o dia 02 de Outubro de 2019, data em que 

as presentes contrarrazões foram apresentadas. 

7. Desse modo, as contrarrazões aqui apresentadas 

são tempestivas. 

DAS CONTRARRAZÕES 

8. No parecer técnico supracitado é afirmado que “o 

valor do item 1.11 [da proposta de preços da M.S.M. 

Industrial] está inexequível, pois difere do valor da taxa 

aplicado em legislação do CREA para valores de ART” 

9. Tal afirmação não procede, uma vez que o preço 

apresentado pela empresa para este item é de R$ 245,49, preço 

suficiente para a remuneração do serviços, cujo preço, de 

acordo com a tabela de preços do CREA/RO, é de R$ 226,50, 

conforme imagens abaixo. 

 

Preço presente na proposta comercial da MSM Industrial Ltda. O preço é 

de R$245,49 



 

Tabela de preços do CREA/RO. O preço para a obra é de R$226,50. Fonte: 

http://www.crearo.org.br/pagina.php?q=tabelas-e-taxas 

 

10. O Parecer técnico nº 22/2019 afirma também que 

“na sua planilha, o resultado apresentado é incompatível com 

o somatório dos seus valores, não sedo possível aferir o 

valor de sua proposta, bem como os seus valores de BDI e as 

porcentagens aplicadas” 

11. É sabido que a finalidade precípua da licitação 

é “garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional” 

(art. 3º, caput, da Lei das Licitações). 

12. De igual modo, também é certo que, nos termos do 

art. 4º, parágrafo único, da Lei de Licitações, “O 

procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato 

administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera 

da Administração Pública”. 

13. A questão primordial é que não pode existir 

excesso de formalismo para que não se prejudique a finalidade 

licitatória que é conseguir a proposta mais vantajosa à 

Administração. 

14. Pois bem, sob esse enfoque, quando da ocorrência 

de vícios formais de proposta, a comissão de licitação ou 

autoridade superior, deve promover diligência necessária 

para esclarecer ou complementar a instrução do procedimento 

http://www.crearo.org.br/pagina.php?q=tabelas-e-taxas


licitatório, nos termos do art. 43, §3º, da Lei de 

Licitações. 

15. No caso em concreto, foi exatamente o que 

ocorreu. As discrepâncias se dão devidas a arredondamentos 

nos valores estipulados nas proposta impressa, não afetando, 

no entanto, a somatória dos valores desta. Isto pode ser 

atestado ao analisar a proposta apresentada por esta empresa 

por meio digital, que foi exigida no edital do certame 

licitatório, fazendo, portanto, parte da proposta 

apresentada. 

16. Havendo eventual erro de arredondamento, caberia 

à comissão de licitação fazer diligência para esclarecer o 

entendimento da proposta. 

17. Nesse sentido, é mister destacar entendimento do 

Tribunal de Contas da União: 

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). 

18. Tal entendimento corrobora o que o mesmo 

Tribunal afirma no Acórdão 1.811/2014 – Plenário, entendendo 

que é possível permitir que a empresa ofertante da melhor 

proposta possa corrigir a planilha apresentada durante o 

certame, desde que não resulte em aumento do valor total já 



registrado que serviu de parâmetro comparativo entre os 

participantes. Vejamos: 

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). 

19. Desse modo, a comissão deve agir no sentido de 

esclarecer a discrepância aparente não havendo motivo 

suficiente para a desclassificação da proposta. 

20. O Parecer técnico nº 22/2019 afirma ainda que 

“Na sua planilha, os itens 7.1.7, 18.1.7 e 28.1.7, apresentam 

quantitativos que divergem do estipulado pela prefeitura no 

edital”  

21. Esta divergência é meramente aparente, sendo 

causada por arredondamentos na apresentação dos valores. No 

entanto, os quantitativos presentes na proposta de preço são 

os mesmos estipulados no edital do certame. Isto pode ser 

comprovado ao acessar a proposta por meio digital, 

apresentada por esta empresa em CD juntamente com a proposta 

impressa, conforme solicitado por esta comissão por meio do 

edital. 

22. Esta discrepância aparente não constitui motivo 

para a desclassificação da empresa licitante, conforme 

demonstrado nos pontos 16 a 19 desta contrarrazão. 

23. O referido parecer técnico também diz que “Nas 

suas composições, na composição do item 1.10, não foi 

identificado Mão de obra ou outros insumos como combustível, 



tornando a composição incompatível com a boa prática da 

engenharia de custos.” 

24. Estes preços são baseados nos apresentados pela 

própria Administração, que na Planilha de Referência 

apresenta o preço como cotação, não especificando insumos ou 

outros custos. 

25. Ressaltamos ainda que a razão apresentada para 

desclassificação neste ponto do parecer não consta em nenhum 

ponto do Edital que rege esta concorrência, nem em ponto 

algum das leis que regem os processo licitatórios. 

26. O Parecer citado diz ainda que “Nas suas 

composições, na composição do item 1.11, o valor aplicado é 

inexequível” 

27. Esta afirmação é semelhante à feita no primeiro 

ponto do parecer, o que já foi demonstrado improcedente 

conforme exposto no ponto 9 desta contrarrazão. 

PEDIDO 

28. Conforme razões acima aduzidas, requer-se a 

revisão da desclassificação da empresa M.S.M. Industrial 

Ltda., haja vista não haver razões suficientes para 

desclassificação.  

Nesses termos, pede deferimento. 

Rio Branco, 2 de outubro de 2019. 

M.S.M. INDUSTRIAL LTDA. 

CNPJ: 05.394.853/0001-79 


