
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

PROCESSO: 09.00170/2017
ORIGEM: Secretaria Municipal de Educação - SEMED
OBJETO: Construção do Muro da EMEF José de freitas

DECISÃO HIERÁRQUICA

Trata-se  de  recurso  administrativo  interposto  pela  empresa
COMPACTA  ENGENHARIA  LTDA-EPP  CNPJ  Nº  16.791.650/0001-32, contra  o
resultado  da  análise  das  propostas  proferido  em  sede  de
reconsideração  por  fatos  trazidos  em  contrarrazões  por  empresa
concorrente  daquela,  nos  autos  acima  identificados  pelos  fatos  e
fundamentos aduzidos na peça recursal.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Compulsando os documentos protocolados nesta SML, infere-se que
o recurso ora analisado atende ao requisito de tempestividade, pois,
pois tal peça foi recebida às 11h08min do dia 23.10.2018, ou seja,
dentro  do  prazo  de  5(cinco)  dias  úteis,  considerando  que  a
reconsideração ocorreu no mesmo dia 23.10.18.

DAS CONTRARRAZÕES
 
Instada  sobre  as  razões  de  recurso  da  empresa  COMPACTA

ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ Nº 16.791.650/0001-32 apenas a empresa W.C.L
DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA CNPJ: 01.530.472/0001-19, entendeu
por apresentar contrarrazões em 31.10.18, cujo os tópicos traremos a
seguir.

DO MÉRITO 

No  mérito,  a  irresignação  da  recorrente  versa  quanto  a
desclassificação de sua proposta por ocasião de reconsideração e novo
parecer  técnico.  Sendo  assim  passamos  a  análise  dos  fundamentos
trazidos em sede de recurso e contrarrazões.

Considerando  que  as  questões  trazidas  pela  empresa  são  de
natureza técnica, a comissão entendeu por requisitar à Assessoria
Especializada,  que  por  sua  vez,  realizou  diligência  e  exarou  o
Parecer, de lavra do Sr. Jarbas Carvalho dos Santos, em atendimento
ao item 10.4 do edital. 

DO JULGAMENTO

Após um extenso e fundamentado julgamento a comissão decidiu por
proferir a seguinte decisão:

Ante  ao  exposto,  esta  comissão  decide  por  CONHECER  DO
PRESENTE RECURSO, para no MÉRITO JULGÁ-LO IMPROCEDENTE pelos
fundamentos de fato e de direito trazidos acima. MANTENDO A
DESCLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS W.C.L DE CASTRO PROJETOS DE
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ARQUITETURA CNPJ: 01.530.472/0001-19  E COMPACTA  ENGENHARIA
LTDA-EPP, CNPJ Nº 16.791.650/0001-32: ,  por descumprimento
ao  item  11.1.3.3,  aplicando  o  item  13.6  do  instrumento
convocatório.  considerando  que  TODAS  AS  EMPRESAS  FORAM
DESCLASSIFICADAS,  nos  termos  do  Artigo  48,  §3º  da  lei
Federal  8.666/93,  esta  Comissão  entende  por  fixar  aos
licitantes  o  prazo  de  8  (oito)  dias  úteis  para  a
apresentação  de  propostas  de  preço  escoimadas  das  causas
citadas  no  Parecer  Técnico.  Ademais,  considerando  que  a
empresa  CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA,  CNPJ Nº 84.577.956/0001-
40  e  J.C.M.  NETO  CONSTRUÇÕES  EIRELI-ME,  CNPJ  Nº
15.384.280/0001-56, também foram desclassificadas na fase de
proposta  de  preços  lhe  será  também  oportunizado  a
apresentação  de  “novas”  proposta  nos  termos  da  decisão
acima,  ressaltando  que  as  empresas  inabilitadas  na  fase
anterior não poderão apresentar novas propostas.

Não são necessários adendos ao julgamento da comissão.

Tendo  em  vista  que  o  égide  recursal  foi  somente  questões
técnicas  de  engenharia,  não  há  como  afastar  a  competência  e
responsabilidade do Sr. Jarbas Carvalho, que detém cargo com esta
atribuição específica.

Não é demais lembrar que a diligência realizada junto a Divisão
de  Orçamentos  da  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  Urbana  e
Serviços  Básicos  –  SEMISB,  também  deu  conta  da  incongruência  na
composição da empresa da recorrente.

Como  citou  a  comissão,  a  manutenção  da  desclassificação  das
empresas não trará nenhum prejuízo a elas, na medida em que, será
oportunizado  a  apresentação  de  novas  propostas  escoimadas  das
incongruências apontadas pelo setor técnico. Ou seja, a decisão da
comissão oportunizará o saneamento das quatro empresas habilitadas -
e por força do entendimento exposado no julgamento - não se espera
alteração no quadro classificatório pela diferença entre as propostas
apresentadas e as impropriedades sujeitas a saneamento. 

Por  fim,  julgo  a  convocação  todas  as  empresas  ora
desclassificadas  para  a  apresentação  de  “novas”  propostas,
simplesmente escoimadas das causas de sua desclassificação é a medida
que mais se amolda aos princípios da isonomia, da celeridade, da
razoabilidade,  da  economicidade  e  do  aproveitamento  dos  atos
procedimentais lícitos.
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DA DECISÃO 

Ante ao exposto, decido por, ACATAR INTEGRALMENTE O JULGAMENTO
REALIZADO PELA COMISSÃO PARA: MANTER A DESCLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS
W.C.L DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA CNPJ: 01.530.472/0001-19 E
COMPACTA  ENGENHARIA  LTDA-EPP,  CNPJ  Nº  16.791.650/0001-32,  por
descumprimento ao item 11.1.3.3, aplicando o item 13.6 do instrumento
convocatório. 

Porto Velho, 08 de novembro de 2018.

Patrícia Damico do Nascimento Cruz
Superintendente Municipal de Licitação
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