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TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019/CPL-OBRAS
PROCESSO Nº 09.00263/2018 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  OBRAS  E  SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA PARA  REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA "JORGE ANDRADE",  PARA
ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

DECISÃO HIERÁRQUICA

Trata-se de recurso administrativo interposto pelas Empresas VCS –
VIEIRA  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EIRELI,  CNPJ:  17.732.735/0001-02  e  J.B.G.
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 06.199.428/0001-91, contra o resultado da análise
das propostas proferido em sessão pública no dia  15.10.2019, 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 10:19h do dia 17.10.2019, ou seja, dentro do prazo de
5(cinco)  dias  úteis,  considerando  que  a  sessão  do  resultado  ocorreu  em
15.10.2019 e pela ausência dos interessados foram procedidas publicações no
dia subsequente.

Ademais, ratifico o recebimento das contrarrazões da empresa  J.B.G.
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 06.199.428/0001-91, como recurso, na medida em
que, foi protocolado dentro do prazo estabelecido para razões, muito embora
sobre a nomenclatura de contrarrazões.

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 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:

VCS – VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 17.732.735/0001-02;

1) Que sendo optante pelo regime de tributação do simples nacional não
existe recolhimento de INSS,SESI SENAI,INCRA, SEBRAE (entre outros),
logo, não se enquadrando da “lei de desoneração”;
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2) Que os coeficientes de produtividade e das composições impugnados
pela engenharia são próprios da empresa e que “podem sim terem valores
menores que 1 unidade para compor 1 unidade”;

3) Que a empresa utilizou como referência a tabela SINAPI nas suas
composições  que  tem  como  padrão  a  utilização  de  mão-de-obra  com
encargos sociais;

J.B.G. CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 06.199.428/0001-91;

1) Quanto à ausência da demonstração matemática se o valor indicado de
mão de obra nas composições está com encargos sociais, entende que
“todos os requisitos contidos na Lei foram atendidos, pois a mão-de-
bra passou a ser composição principal, conforme pacificado pelo TCU”

2)  Quanto  à  divergência  entre  os  percentuais  encargos  sociais
aplicados  pela  empresa  em  relação  ao  SINAPI,  informa  que  os
percentuais impugnados estão de acordo com a referência da época, qual
seja, JUNHO/2018

3) Junta julgado do TCU sobre RDC e informa que as impropriedades
apontadas em suas composições deveriam ser objeto de diligência e
convocação para saneamento.

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  DAS  EMPRESAS   VCS  –  VIEIRA  COMERCIO  E  SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ: 17.732.735/0001-02 E  J.B.G. CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ:
06.199.428/0001-91,  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
improcedência do  recurso  apresentado  remetemos  esta  decisão à
Autoridade Superior para apreciação e julgamento.

Em análise, tenho que não são necessários reparos ao julgamento da
comissão.

Inegável que as empresas VCS – VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ: 17.732.735/0001-02 e J.B.G. CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 06.199.428/0001-
91 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.
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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  denoto  que  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 forçoso reconhecer que qualquer
ingerência naquela conclusão, somente poderia ser realizada por nova análise
de outro profissional com as mesmas competências e atribuições.

Lado  outro,  ressalto  que  o  vício  encontrado  não  é  passível  de
saneamento ou convalidação, pois não é cabível a juntada das composições de
custos  omitidas  em  sede  de  recurso  na  medida  que  além  de  estabelecer
benefício não previsto no instrumento convocatório – haja vista não poder
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, no MÉRITO JULGÁ-
LO IMPROCEDENTE pelos fundamentos de fato e de direito trazidos acima. Nesse
sentido  MANTER  A  DESCLASSIFICAÇÃO  DAS  EMPRESAS VCS  –  VIEIRA  COMERCIO  E
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 17.732.735/0001-02 e J.B.G. CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ:
06.199.428/0001-91,  por  descumprimento  ao  item  11.1.1.1  e  11.1.1.3,
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, 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, 23 de outubro de 2019.

Patrícia Damico do Nascimento Cruz
Superintendente Municipal de Licitação
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