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

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH
Processo: 10.00145/2018
Objeto: 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.
Órgão: SEMISB 

DECISÃO HIERÁRQUICA

Trata-se  de  recurso  administrativo  interposto  pela  Empresa
MOTRIZ  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ  Nº  11.105.698/0001-26,
contra  o  resultado  da  análise  da  habilitação  proferido  em  sessão
pública no dia 29.08.2019, 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 12:02h do dia 05.09.2019, ou seja,
dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, considerando que a sessão do
resultado  ocorreu  em  29.08.2019 e  pela  ausência  dos  interessados
foram procedidas publicações no dia subsequente.

DAS CONTRARRAZÕES

Instada sobre as razões de recurso da empresa recorrente as
demais interessadas entenderam por não apresentar contrarrazões.

DO MÉRITO 

No  mérito,  a  irresignação  da  recorrente  versa  quanto  a  sua
inabilitação  por  descumprimento  aos  itens  10.6.2.4  QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO  –  FINANCEIRA, 10.5.1.  10.5.2  QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA do
edital. 

O resumo das razões recursais foi o seguinte:

1) Que no tocante às certidões de quitação de pessoal física e
jurídica perante o Conselho de Engenharia (nos termos dos itens
10.5.11.  e  10.5.22 do  edital)  estas  certidões  estavam  apenas
pendentes  de  liberação  no  sistema  do  conselho,  trazendo  as
citadas certidões como anexo ao seu recurso.

1
Certidão de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, com validade na data da apresentação da proposta

2
Certidão do Registro do(s) Responsável(is) Técnico(s), emitidos pelo CREA ou CAU com validade na data da apresentação da
proposta;
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Considerando que a comissão entendeu por rever a inabilitação da
empresa quanto a Qualificação Econômica-Financeira, tendo em vista
nova análise do Profissional Técnico, deixo de me manifestar neste
particular porquanto não houve prejuízo à recorrente.

No que se reporta à análise dos fundamentos trazidos em sede de
decisão hierárquica quanto a Qualificação Técnica da recorrente.

Necessário  ressaltar  que  as  questões  trazidas  pela  empresa
também  são  de  natureza  técnica,  sendo  assim  a  comissão  à  época
entendeu por requisitar manifestação da 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.

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 PROCEDENTE EM PARTE no sentido
de ver atendida sua  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA  quanto
ao item 10.6.2.4 (seu capital social alcança o mínimo exigido),
contudo  MANTER SUA INABILITAÇÃO quanto a  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
pela não apresentação das certidões a que se referem os itens
10.5.1. 10.5.2 do edital. 

Não são necessários reparos ao julgamento da comissão.

Inegável que a empresa  MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
CNPJ Nº 11.105.698/0001-26 faltou com o seu dever de zelo ao não
apresentar certidões exigidas pelo edital entre os seus documentos
habilitatórios.

No momento de apresentação dos envelopes o licitante deve ter
conhecimento  em  face  das  exigências  legais  e  editalícias  quais
documentos deve apresentar. Não os trazer caracteriza descumprimento
à  lei  e  ao  edital,  devendo  ocorrer  a  inabilitação  ou  a
desclassificação, conforme o caso.

Ressalto que o vício encontrado não é passível de saneamento ou
convalidação, pois não é cabível a juntada das certidões em sede de
recurso na medida que além de estabelecer benefício não previsto no
instrumento convocatório – visto que não pode ser considerado uma
diligência – fere o tratamento isonômico e a impessoalidade que deve
permear o certame. 
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 DA DECISÃO 

Ante ao exposto, decido por, ACATAR INTEGRALMENTE O JULGAMENTO
REALIZADO  PELA  COMISSÃO  PARA:  CONHECER  DO  PRESENTE  RECURSO,  POR
TEMPESTIVO, no MÉRITO JULGÁ-LO IMPROCEDENTE pelos fundamentos de fato
e de direito trazidos acima. Nesse sentido MANTER A INABILITAÇÃO DA
EMPRESA  MOTRIZ  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ  Nº
11.105.698/0001-26 em qualificação técnica que consistiu na ausência
das  certidões de  registro  da  pessoa  física  e  jurídica  perante  o
Conselho de Engenharia a que se referem os itens  10.5.1. 10.5.2 do
edital. 

Porto Velho, 17 de setembro de 2018.

Patrícia Damico do Nascimento Cruz
Superintendente Municipal de Licitação
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