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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019/CPL-OBRAS
PROCESSO Nº 09.00192/2018 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA  PARA  CONSTRUÇÃO  DE  MURO  NA  ESCOLA  MUNICIPAL  OLYMPIA
SALVATORE RIBEIRO, para atender necessidades da Secretaria Municipal
de Educação - SEMED 

DECISÃO HIERÁRQUICA

Trata-se de recurso administrativo interposto pela Empresa  M &
M  serviço  Especializado  -  EIRELI,  CNPJ:  26.473.197/0001-70,  contra  o
resultado da análise das propostas proferido em sessão pública no dia
31.07.2019,  no  tocante  ao  certame  citado  acima,  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 10:30h do dia 05.08.2019, ou seja,
dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, considerando que a sessão do
resultado  ocorreu  em  31.07.2019 e  pela  ausência  dos  interessados
foram procedidas publicações no dia subsequente.

DAS CONTRARRAZÕES

Instadas sobre as razões de recurso da empresa recorrente os
interessados entenderam por não apresentar contrarrazões.

DO MÉRITO 

No  mérito,  a  irresignação  da  recorrente  versa  quanto  a  sua
desclassificação.

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

Necessário  pontuar  que  a  comissão  pela  natureza  técnica  da
análise  das  propostas,  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 trazido à comissão foi o seguinte:

1) afirmação de que as incoerências entre os quantitativos e
unidade  de  medida  incoerentes  com  as  composições  do  edital
tratam-se de erros meramente formais
2)  que  a  ausência  de  composição  de  custos  auxiliares  dos
serviços  8.1.1  Chapisco  e  8.1.2  Emboço  ou  massa  única  em
argamassa 8733 e 87292, estas composições não são citadas pelo
edital.
3) que a exigência de demonstração dos encargos complementares
na mão-de-obra, traduz “uma grande injustiça” sem estabelecer
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um raciocínio lógico, requerendo ao final sua convocação para
apresentar nova proposta sem os vícios apontados.

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. Nesse sentido  MANTER A
DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA  M & M serviço Especializado - EIRELI,
CNPJ:  26.473.197/0001-70,  por  descumprimento  ao  item  11.1.3.3,
aplicando o item 13.8 do instrumento convocatório.

Diante  dos  termos  constantes  no  julgamento  proferido  pela
Comissão, não vislumbro razões que justifiquem sua modificação.

Por Primeiro: Inegável que a empresa  M & M serviço Especializado
- EIRELI, CNPJ: 26.473.197/0001-70 faltou com o seu dever de zelo ao
realizar a formulação de suas propostas, apresentando composições com
quantitativos  incompatíveis  com  as  exigências  do  edital  (item
11.1.3.3).

Por Segundo: Afastada a suscitação de “erro formal, material ou
meramente  formal”  ocorreu  sua  desclassificação  pela  ausência  de
composições complementares e das demonstrações da incidência das leis
sociais, conforme foi verificado pelo Técnico Especializado, ou seja,
ainda  que  afastada  tal  incongruência  o  resultado  –  sua
desclassificação – seria o mesmo.

Por Terceiro: Conceder prazo para a recorrente sanar erros que
ela considera materiais, além de estabelecer benefício não previsto
no  instrumento  convocatório  –  na  medida  em  que  não  pode  ser
considerado  uma  diligência  –  fere  o  tratamento  isonômico  e  a
impessoalidade que deve permear o certame.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, decido por, ACATAR INTEGRALMENTE O JULGAMENTO
REALIZADO PELA COMISSÃO PARA: CONHECER DO PRESENTE RECURSO, para no
MÉRITO JULGÁ-LO IMPROCEDENTE pelos fundamentos de fato e de direito
trazidos acima. Nesse sentido MANTER A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA  M
&  M  serviço  Especializado  -  EIRELI,  CNPJ:  26.473.197/0001-70,  por
descumprimento ao item 11.1.3.3, aplicando o item 13.8 do instrumento
convocatório.

Porto Velho, 20 de agosto de 2019.

Patrícia Damico do Nascimento Cruz
Superintendente Municipal de Licitação
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