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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 pelas Empresas
CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:  20.119.762/0001-19, E.J.  CONSTRUTORA
EIRELI, CNPJ:  10.576.469/0001-27  e  M.S.M.  INDUSTRIAL  LTDA.,  CNPJ
05.394.853/0001-79, contra  o  resultado  da  análise  das  propostas
proferido em sessão pública no dia 27.09.2019, no tocante ao certame
citado acima, pelos fatos e fundamentos aduzidos na peça recursal.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Coadunando com a legislação regente, verificamos o prazo para a
apresentação de recurso pelas empresas licitantes, senão vejamos: 

Art. 109.  Dos  atos  da  Administração  decorrentes  da  aplicação
desta  Lei  cabem:  I - recurso,  no  prazo  de  5  (cinco) dias  úteis  a
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
(...)b) julgamento das propostas;

Compulsando os documentos protocolados nesta SML, infere-se que
os recursos ora analisados atendem aos requisitos de tempestividade,
pois, pois tais peças foram recebidas: 1)  E.J. CONSTRUTORA EIRELI,
CNPJ:  10.576.469/0001-27 –  Protocolizado  em  08/10/2019;  2)
CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19 Protocolizado em 3)
M.S.M.  INDUSTRIAL  LTDA.,  CNPJ  05.394.853/0001-79 Protocolizado  em
02/10/2019, ou  seja, dentro  do  prazo  de  5(cinco)  dias  úteis,
considerando que a sessão do resultado ocorreu em 27.09.2019 (sexta-
feira)  e  diante  da  ausência  dos  interessados  publicado  nos  meios
pertinentes no dia subsequente.

DAS CONTRARRAZÕES

Instadas a apresentar contrarrazões as empresas decidiram por
não fazê-lo.

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.
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Necessário  pontuar  que  a  comissão  pela  natureza  técnica  da
análise  das  propostas,  entendeu  por  requisitar  à  Assessoria
Especializada parecer que compõe os autos de lavra do Sr. Jarbas
Carvalho dos Santos, em atendimento ao item 13.8 do edital.

O resumo das razões recursais trazido à comissão foi o seguinte:

CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19
1)  Que  o item  16.1.2 está  com o  quantitativo divergente  do
estipulado  no  edital  por  erro  formal  de  digitação,  pois
expressa 476,76 ao invés de 476,73 m3xkm;
2) Que o valor do transporte do material betuminoso com BDI
esta acima do máximo estipulado na referência apenas o total
por arredondamento e não o valor unitário;
3) Ausência de composição dos itens 1.9 (locação de banheiro
químico)  e  1.10  (transporte  de  funcionários)  tratam-se  de
cotações e por isso não houve composição;
4)Quanto  a  aparente  duplicidade  na  aplicação  do  BDI  no
transporte de insumos asfálticos, que o valor esta zerado  e se
que se refere a aquisição de materiais;
5) Quanto a ausência da explicitação da incidência das leis
sociais,  que  utilizou  a  referência  do  SINAPI  e  que  naquela
referência já estão inclusos todos os encargos;
6) Afirma  que  todos  os  erros  acima  citados  são  formais
requerendo a oportunidade de apresentar novas planilhas com os
itens saneados;

E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27
1)  Que o fundamento da desclassificação quanto ao item 11.1.1
(formulação  da  proposta  comercial)  não  é  indagação  válida  a
desclassificar a empresa pois formulou sua proposta nos termos
do item citado;
2) Admite que o valor da taxa da ART junto ao CREA (item 1.11)
esta incorreto, contudo a manifestação econômica do item não
justificativa sua desclassificação;
3) Quanto a ausência da explicitação da incidência das leis
sociais,  que  utilizou  a  referência  do  SINAPI  e  que  naquela
referência já estão inclusos todos os encargos;
4) Quanto a aparente duplicidade na aplicação do BDI, tratou de
erro material quando sua planilha informou que o “valor total”
informaria valor com BDI”, quando na verdade o valor do BDI é
zero;
5) Que a ausência de composição do item 1.10 COMP. 2 se deu
pelo item ser obtido valor mediante cotação e não composição, e
que  o  edital  não  exigiu  composição  analítica  deste  item,
contudo, informa que o valor informado pela empresa esta com
todas despesas necessárias inclusas;
6) Afirma  que  todos  os  erros  acima  citados  são  formais
requerendo a oportunidade de apresentar novas planilhas com os
itens saneados;
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M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-79
1) Que não há inexequibilidade na tava da ART DO CREA pois o
valor atual é R$ 226.50 e a empresa cotou R$ 245,49
2) Que  a  discrepância  entre  as  somas  das  planilhas  e  o
porcentual aplicado é erro formal derivado de arredondamentos
3) Que  as  discrepâncias  entre  os  quantitativos  (Item
7.1.7,18.1.7 e 28.1.7) informados em relação ao edital também
tratasse de erro formal
4) Que a ausência de composição do item 1.10 COMP. 2 se deu
pelo item ser obtido valor mediante cotação e não composição, e
que  o  edital  não  exigiu  composição  analítica  deste  item,
contudo, informa que o valor informado pela empresa está com
todas despesas necessárias inclusas;
5) Afirma  que  todos  os  erros  acima  citados  são  formais
requerendo a oportunidade de apresentar novas planilhas com os
itens saneados;

DO JULGAMENTO

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

CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:  20.119.762/0001-19,  considerar
erros formais matemáticos as razões de desclassificação quanto o
valor total do transporte de material betuminoso com BDI está
acima do estipulado no edital, uma vez que foi possível, por
meio de mera operação matemática chegar aos valores reais e que
estes estão de acordo com o instrumento convocatório, contudo,
MANTER  A  DESCLASSIFICAÇÃO,  1)  quanto  a  sua  ausência  de
composições dos itens 1.9 (banheiro químico) e 1.10 (transporte
de  pessoal)  da  planilha  orçamentaria;  2)A  aplicação  em
duplicidade do BDI no transporte de insumos asfálticos e 3)Nas
suas composições, não ficar explicitado a incidência de Leis
Sociais,  4) divergência nos quantitativos apresentados no item
16.1.2  em  relação  ao  estipulado  no  edital,  ocorrendo  neste
sentido  ocorrendo  neste  sentido,  descumprimento  aos  itens
11.1.3.1  e  11.1.3.3,  aplicando  o  item  13.2  do  instrumento
convocatório. 

MSM INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 05.394.853/0001-79, considerar erros
formais  matemáticos  as  razões  de  desclassificação  quanto  a
aparente divergência dos valores totais exposados na proposta em
relação ao BDI discriminado, assim como, considerar erro formal,
a  aparente  divergência  dos  quantitativos  expostos  nos  itens
7.1.7, 18.1.7 e 28.1.7, uma vez que foi possível, por meio de
mera operação matemática chegar aos valores reais e que estes
estão de acordo com o instrumento convocatório, contudo, MANTER
A DESCLASSIFICAÇÃO,1)  quanto a ausência de composições do  item
1.10 (transporte de pessoal) da planilha orçamentaria;  2) na
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composição do item 1.11 (taxas e emolumentos), o valor aplicado
é inexequível, pois cotou valor superior ao máximo permitido;

E.J.  CONSTRUTORA  EIRELI,  CNPJ:  10.576.469/0001-27;  MANTER  A
DESCLASSIFICAÇÃO, 1)  quanto a sua ausência de composições do
item 1.10 (transporte de pessoal) da planilha orçamentaria; 2)A
aplicação  em  duplicidade  do  BDI  no  transporte  de  insumos
asfálticos e  3)Nas suas composições, não ficar explicitado a
incidência de Leis Sociais, 4) na composição do item 1.11 (taxas
e  emolumentos),  o  valor  aplicado  é  inexequível,  apresentou
desconto a item com preço mínimo fixo, ocorrendo neste sentido,
descumprimento aos  itens 11.1.3.1 e 11.1.3.3, aplicando o item
13.2 do instrumento convocatório.

Não são necessários reparos ao julgamento da comissão.

Inegável  que  as  empresas E.J.  CONSTRUTORA  EIRELI, CNPJ:
10.576.469/0001-27, CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19
E M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-79 faltaram com o seu
dever de zelo ao não apresentar suas propostas de preços nos termos
mínimos  exigidos  pelo  edital  e  respeitadas  as  particularidades
apontados pelo profissional técnico.

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.

Ademais todas as questões ventiladas são de natureza técnica e
foram  submetidas  à  Assessoria  Técnica  de  Engenharia,  que  exarou
Parecer, de lavra do Eng. Jarbas Carvalho, dando conta das patologias
que  existiam  nas  propostas  apresentadas,  sendo  forçosa  qualquer
ingerência naquela conclusão senão por meio de nova análise de outro
profissional com as mesmas competências e atribuições.

Frise-se  que  as  questões  verificadas  pela  comissão  como
meramente matemática foram devidamente sopesadas e consideradas erros
formais, havendo a manutenção da desclassificação das empresas por
outros motivos.

Ressalto que os vício encontrados após esse juízo da comissão
não são passíveis de saneamento ou convalidação, pois não é cabível a
juntada das composições omitidas 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:  CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:
20.119.762/0001-19, considerar erros formais matemáticos as razões de
desclassificação  quanto  o  valor  total  do  transporte  de  material
betuminoso com BDI está acima do estipulado no edital, uma vez que
foi possível, por meio de mera operação matemática chegar aos valores
reais e que estes estão de acordo com o instrumento convocatório,
contudo,  MANTER A DESCLASSIFICAÇÃO, 1)  quanto a sua ausência de
composições dos  itens 1.9 (banheiro químico) e 1.10 (transporte de
pessoal) da planilha orçamentaria;  2)A aplicação em duplicidade do
BDI no transporte de insumos asfálticos e 3)Nas suas composições, não
ficar explicitado a incidência de Leis Sociais,  4) divergência nos
quantitativos apresentados no item 16.1.2 em relação ao estipulado no
edital,  ocorrendo  neste  sentido  ocorrendo  neste  sentido,
descumprimento aos itens 11.1.3.1 e 11.1.3.3, aplicando o item 13.2
do instrumento convocatório. 

MSM INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 05.394.853/0001-79, considerar erros
formais matemáticos as razões de desclassificação quanto a aparente
divergência dos valores totais exposados na proposta em relação ao
BDI  discriminado,  assim  como,  considerar  erro  formal,  a  aparente
divergência  dos  quantitativos  expostos  nos  itens  7.1.7,  18.1.7  e
28.1.7,  uma  vez  que  foi  possível,  por  meio  de  mera  operação
matemática chegar aos valores reais e que estes estão de acordo com o
instrumento  convocatório,  contudo,  MANTER  A  DESCLASSIFICAÇÃO,1)
quanto  a  ausência  de  composições  do  item   1.10  (transporte  de
pessoal)  da  planilha  orçamentaria;  2) na  composição  do  item  1.11
(taxas e emolumentos), o valor aplicado é inexequível, pois cotou
valor superior ao máximo permitido;

E.J.  CONSTRUTORA  EIRELI,  CNPJ:  10.576.469/0001-27;  MANTER  A
DESCLASSIFICAÇÃO, 1)  quanto a sua ausência de composições do  item
1.10 (transporte de pessoal) da planilha orçamentaria; 2)A aplicação
em duplicidade do BDI no transporte de insumos asfálticos e  3)Nas
suas composições, não ficar explicitado a incidência de Leis Sociais,
4) na composição do item 1.11 (taxas e emolumentos), o valor aplicado
é  inexequível,  apresentou  desconto  a  item  com  preço  mínimo  fixo,
ocorrendo  neste  sentido,  descumprimento  aos  itens  11.1.3.1  e
11.1.3.3, aplicando o item 13.2 do instrumento convocatório.

Portanto, PERMANECEM DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS:  CONSTRUTORA
AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19, E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ:
10.576.469/0001-27 e M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-
79, conforme  julgamento  acima  exposto.  As  empresas  antes
classificadas NÃO  TIVERAM  SUAS  PROPOSTAS  IMPUGNADAS  PELAS  DEMAIS
CONCORRENTES,  sendo  assim,  ratificando  a  decisão  anterior: As
empresas J.J.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA e MASTER ENGENHARIA EIRELI
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apresentaram Planilhas e composições de acordo com o edital, sendo
assim, ESTÃO APTAS PARA CLASSIFICAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL. 

Porto Velho, 29 de outubro de 2019.

Patrícia Damico do Nascimento Cruz
Superintendente Municipal de Licitação
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