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

Processo: 10.02.0039/2017 
Concorrência n. 003/2018 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DE INFRAESTRUTURA DE
RUAS DA ZONA LESTE – PROJETO VEREDAS . 

DECISÃO HIERÁRQUICA

Trata-se  de  recurso  administrativo  interposto  pela  Empresa
J.C.M. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ: 15.384.280/0001-56, contra
o  resultado  da  análise  das  “novas”  propostas  proferido  em  sessão
pública no dia 23.07.2018, no tocante a  Concorrência n. 003/2018,
deflagrada no processo administrativo n. 10.02.0039/2017, cujo objeto
resumido é Contratação De Empresa Especializada Em Obras E Serviços
De Engenharia Para Execução Da Obra Remanescente De Infraestrutura De
Ruas  Da  Zona  Leste  –  Projeto  Veredas,  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 13:38h do dia 30.07.2018, ou seja,
dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, considerando que a sessão do
resultado ocorreu em 23.07.18 e 28 e 29.07.18 não foram úteis.

DAS CONTRARRAZÕES

Instada  sobre  as  razões  de  recurso  da  empresa  J.C.M.  NETO
CONSTRUÇÕES  EIRELI  –  ME  a  empresa  CSF  COMERCIO  E  SERVIÇOS
EMPRESARIAIS EIRELI, entendeu por não apresentar contrarrazões.

DO MÉRITO 

No  mérito,  a  irresignação  da  recorrente  versa  quanto  a
classificação  da  proposta  da  empresa  CSF  COMERCIO  E  SERVIÇOS
EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ: 02.977.954/0001-84, e ainda quanto a sua
desclassificação. 

Sendo assim passamos a análise dos fundamentos trazidos em sede
de decisão hierárquica.

Considerando que as questões trazidas pela empresa também são de
natureza técnica, a comissão entendeu por requisitar à Assessoria
Especializada, que por sua vez exarou o Parecer, de lavra do Sr.
Jarbas Carvalho dos Santos, em atendimento ao item 10.5 do edital.

O resumo das razões recursais foi o seguinte:
1) Quanto a sua Desclassificação:
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a)  Que  não  houve  incompatibilidade  dos  quantitativos
apresentados  por  seguir  as  composições  do  arquivo  digital
disponibilizado
b)  Alega  ilegalidade  pela  não  oportunização  de  correção  da
planilha  de  composição  de  custo  por  ser  a  proposta  mais
vantajosa.
C)A Composição de C.27 foi apresentada corretamente.

2) Quanto a classificação da empresa CSF COMERCIO E SERVIÇOS
EMPRESARIAIS EIRELI:
a) Na planilha Serviços Preliminares, são apresentados custos
unitários divergentes para o item 74209/001;
b)A composição 19 houve erro na multiplicação para o item acima
destacado, onde constou R$ 296,71 (duzentos e noventa e seis
reais e setenta e um centavos), quando o correto seria R$ 239,28
(duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos).

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  PARCIALMENTE PROCEDENTE pelos
fundamentos de fato e de direito trazidos acima. Nesse sentido
MANTER  A  DESCLASSIFICAÇÃO  DA  EMPRESA J.C.M.  NETO  CONSTRUÇÕES
EIRELI  –  ME, CNPJ:  15.384.280/0001-56,  por  descumprimento  ao
item 11.1.3.3, aplicando o item 13.8 do instrumento convocatório
e DESCLASSIFICAR A EMPRESA: CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS
EIRELI,  CNPJ:  02.977.954/0001-84,  por  descumprimento  ao  item
11.1.3.3,  aplicando  o  item  13.8  do  instrumento  convocatório.
Considerando que  TODAS AS EMPRESAS FORAM DESCLASSIFICADAS, nos
termos do Artigo 48, §3º da lei Federal 8.666/93, esta Comissão
sugeri 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. Considerando a  procedência parcial
do recurso apresentado remeto esta decisão à Autoridade Superior
para apreciação e julgamento.

Não são necessários adendos ao julgamento da comissão.

Por Primeiro: Inegável que a empresa  J.C.M. NETO CONSTRUÇÕES
EIRELI – ME, CNPJ: 15.384.280/0001-56 faltou com o seu dever de zelo
ao realizar a formulação de suas propostas, apresentando composições
com quantitativos incompatíveis com os do edital. Sem esquecer que a
outra empresa concorrente não apresentou os mesmos vícios, reforçando
ainda mais que não houve erro da administração.
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Por Segundo: Afastada a suscitação de “erro formal” ainda pendeu
sua  desclassificação  pela  incoerência  na  utilização  de  valores
diferentes para a mesma mão de obra, conforme foi verificado pelo
Técnico Especializado, ou seja, ainda que afastada tal incongruência
o resultado – sua desclassificação – seria o mesmo.

Por  Terceiro  : Por  ocasião  do  recurso  foram  encontradas
impropriedades  na  proposta  da  empresa  CSF  COMERCIO  E  SERVIÇOS
EMPRESARIAIS  EIRELI,  CNPJ:  02.977.954/0001-84  o  que  levou  a  sua
desclassificação nos termos do Parecer Técnico.

Por  Quarto: Restando  todas  as  propostas  DESCLASSIFICADAS
imperiosa a utilização do artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93
para  prestigiar  a  efetividade  aos  princípios  da  economicidade  e
eficiência.

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.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, decido por, ACATAR INTEGRALMENTE O JULGAMENTO
REALIZADO PELA COMISSÃO PARA: CONHECER DO PRESENTE RECURSO, no MÉRITO
JULGÁ-LO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE pelos  fundamentos  de  fato  e  de
direito trazidos acima. Nesse sentido  MANTER A DESCLASSIFICAÇÃO DA
EMPRESA J.C.M. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ: 15.384.280/0001-
56,  por descumprimento ao item 11.1.3.3, aplicando o item 13.8 do
instrumento convocatório e  DESCLASSIFICAR A EMPRESA: CSF COMERCIO E
SERVIÇOS  EMPRESARIAIS  EIRELI,  CNPJ:  02.977.954/0001-84,  por
descumprimento ao item 11.1.3.3, aplicando o item 13.8 do instrumento
convocatório.  Considerando  que  TODAS  AS  EMPRESAS  FORAM
DESCLASSIFICADAS,  nos  termos  do  Artigo  48,  §3º  da  lei  Federal
8.666/93, fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a
apresentação de propostas de preço escoimadas das causas citadas no
Parecer Técnico. Cabendo a comissão a convocação dos interessados e o
estabelecimento da data.

Porto Velho, 08 de agosto de 2018.

Patrícia Damico do Nascimento Cruz
Superintendente Municipal de Licitação
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