
    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

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO

Trata-se de recurso administrativo interposto pela Empresa  MSM
INDUSTRIAL  LTDA,  CNPJ:  05.394.853/0001-79, contra  o  edital  em
questão, pelos fatos e fundamentos aduzidos na peça recursal.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Coadunando com a legislação regente, verificamos o prazo para a
apresentação da impugnação pela empresa interessada, senão vejamos: 

8. DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

8.1. Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital
até  o  segundo  dia  útil  antecedente  à  abertura  dos  envelopes  de
habilitação, bem como poderá suscitar eventual falha ou irregularidade
que vicie esse instrumento;

8.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente
Edital, desde que protocole o seu pedido até  05 (cinco) dias úteis
antecedentes  à  data  fixada  para  a  abertura  dos  envelopes  de
habilitação;

Compulsando  os  documentos,  infere-se  que  a  impugnação  ora
analisada NÃO atende ao requisito de tempestividade, pois, tal peça
foi encaminhada para o endereço eletrônico desta comissão dia 23 de
agosto de 2019 às 16:59, ou seja, sexta-feira, fora do horário de
expediente  deste  órgão,  considerando  seu  recebimento  no  dia  útil
subsequente,  hoje,  26.08.19,  logo,  fora do  prazo  de  2  (dois)  ou
5(cinco) dias úteis, considerando que a sessão inaugural ocorrerá
amanhã, 27.08.2019 às 09:00, conforme publicações de estilo.

DO MÉRITO 

Em  que  pese  o  mérito  restar  comprometido  diante  da
intempestividade,  pelo debate  a  comissão  recebeu  tal  “impugnação”
como mero direito de petição nos termos do art. 5º, XXXIV, alínea “a”
da Constituição Federal.
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DOS FATOS

Em resumo a empresa questiona a valores de referência dos itens
“PEDRA BRITADA N. 0” e “PEDRA BRITADA N. 1”, afirmando que encontram-
se  defasados  em  relação  ao  valor  do  mercado  local,  acrescentando
inclusive, que “o simples reajustamento não seria suficiente para
acompanhar a atualização de preços destes insumos no mercado local”.

DA DILIGÊNCIA REALIZADA

Visando resguardar o procedimento vindouro de qualquer vício que
macule sua validade a comissão, pela natureza técnica das questões
trazidas,  submeteu  a  petição  da  empresa  à  Assessoria  Técnica
Especializada, que por sua vez exarou o Parecer, de lavra do Sr.
Jarbas Carvalho dos Santos, anexo a esta resposta.

Em apertada síntese, o parecer dá conta que o interessado deixou
de  analisar  de  maneira  mais  atida  as  composições  utilizadas  pela
municipalidade, pois grande parte da “defasagem” alegada dá-se pelo
fato que o SINAPI no insumo citado não considerar transporte, motivo
pelo qual, este órgão quando da elaboração de suas composições ao
utilizar a referência SINAPI adicionou “item complementar”1 qual seja,
o transporte.

Disso  temos  que  o  preço  para  o  insumo  impugnado  é  o  valor
referência SINAPE ABRIL/2014 somado ao valor de transporte, o que
diminui drasticamente a suposta “defasagem “alegada.

As razões completas do Assessor Técnico encontram-se em anexo.

DAS CONCLUSÕES

Disso temos que além da referência questionada pelo interessado
não  ser  meramente  o  valor  do  SINAPI  mas  sim,  àquele  mais  “item
complementar” que abarca o transporte o que diminui sobremaneira a
suposta “defasagem”, as referências sofrem atualização mensal, essa
atualização não é sempre positiva e é imprevisível.

Veja, não seria possível à administração manter o preço vigente
na referência SINAPI, até porque a sua atualização mensal faria com
que o mero prazo legal de publicação da Concorrência (trinta dias)
fizesse  que  na  abertura  do  certame  os  preços  já  estivessem
“defasados” pois se refeririam ao mês anterior.

1 item Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (Brita p/ CBUQ) de
código 5915321 de referencia SICRO/DNIT/ de janeiro de 2019, que agrega o valor dos insumos
referentes ao material brita
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Não é demais lembrar que essa variação atinge todos os itens e
não só os impugnados, logo, outros itens podem ter sofrido variações
negativas e em uma análise apurada poderiam “compensar-se”, logo,
ainda que a administração entendesse pela procedência dos argumentos
do  interessado,  ainda  assim,  não  haveria  necessariamente  um
desequilíbrio  até  uma  análise  pormenorizada  de  todos  os  itens  em
relação às novas referências.

Soma-se  a  esse  fato  que o  prazo  de  execução  da  obra  é  de
18(dezoito) meses, logo, será eventualmente reajustada, nos termos da
Cláusula Sétima2, em atenção ao disposto no art. 40, inc. XI c/c art.
55, inc. III, ambos da Lei nº 8.666/93.

Além da própria Constituição (Art. 37, XXI), existem diversos
institutos legais direcionados a resguardar a equação do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos, cite-se arts. 55 e 65, d, da Lei
n. 8.666/93.

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato,
também chamada de revisão ou recomposição de preços, é tratada no
art. 65, II, d e § 6º da Lei n. 8.666/93. Dessa forma, na hipótese de
acontecerem  fatos  imprevisíveis  ou  previsíveis,  porém  de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
do contrato, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, utiliza-se a revisão para manter o equilíbrio econômico-
financeiro do ajuste que as partes fizeram inicialmente, em outras
palavras,  “a  revisão  tem  lugar  quando  o  desequilíbrio  contratual
decorre de álea econômica extraordinária e extracontratual”. 

Como se pode observar todos estes institutos são direcionados
aos contratos que serão firmados, sendo dever da administração antes
dessa fase, apresentar suas composições com referências confiáveis
que  deem  conta  do  valor  de  mercado,  esse  valor  de  mercado  pela
impossibilidade de atualização das planilhas para o dia da licitação
(pois  elas  têm  que  ser  anteriores)  necessariamente  retratam  a
realidade do mercado na época da aprovação do projeto que no caso em
análise tem pouco mais de quatro meses.

Não existe forma de precisar quando será celebrado o contrato
oriundo desta licitação ou o valor futuro da referência, logo, ainda
que se atualizasse tais referências para hoje, no mês subsequente
haveria  flutuação  de  preços  que  acabariam  por  impossibilitar  a
administração de realizar qualquer certame dessa natureza. Por esse
motivo,  a comissão decide acatar o parecer técnico de Engenharia e
considerar a “defasagem” alegada insuficiente a causar a suspensão do
certame para eventualmente atualização.

2
7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE - 7.1. Após decorrido o intervalo de 12 (doze) meses, este
contrato poderá ser reajustado em suas parcelas remanescentes, obedecendo aos índices oficiais
de variação das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
– SINAPI, aplicáveis para o Estado de Rondônia, contados a partir da data de apresentação da
proposta. 
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DA DECISÃO 

Ante  ao  exposto,  esta  comissão  decide  por  NÃO  CONHECER  DO
PRESENTE  RECURSO  POR  INTEMPESTIVO,  para,  nos  termos  do  Parecer
Técnico  de  Engenharia,  no  MÉRITO  JULGÁ-LO  IMPROCEDENTE pelos
fundamentos  de  fato  e  de  direito  trazidos  acima.  Não  havendo
alteração de qualquer natureza nas planilhas de referência, mantendo-
se inalterada a abertura do certame.

Porto Velho, 26 de agosto de 2019.

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA 
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH 
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