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

PROCESSO: 09.00170/2017
ORIGEM: Secretaria Municipal de Educação - SEMED
OBJETO: Construção do Muro da EMEF José de freitas

JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se de recurso administrativo interposto pela Empresa
COMPACTA ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ Nº 16.791.650/0001-32, contra
reconsideração em autotutela quanto a sua desclassificação após
contrarrazões  apresentadas  pela  empresa W.C.L  DE  CASTRO
PROJETOS DE ARQUITETURA CNPJ: 01.530.472/0001-19, no tocante ao
processo  administrativo  acima  descrito,  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 pela empresa licitante, 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  o  recurso  ora  analisado  atende  ao  requisito  de
tempestividade,  pois  tal  peça  foi  recebida  por  e-mail  às
11h08min  do  dia  23.10.2018,  ou  seja, dentro  do  prazo  de
5(cinco) dias úteis, considerando que a reconsideração ocorreu
no mesmo dia 23.10.18.

DAS CONTRARRAZÕES

Instada sobre as razões de recurso da empresa  COMPACTA
ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ Nº 16.791.650/0001-32 apenas a empresa
W.C.L DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA CNPJ: 01.530.472/0001-
19, entendeu por apresentar contrarrazões em 31.10.18, cujo os
tópicos traremos a seguir.

DO MÉRITO 
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No mérito, a irresignação da recorrente versa quanto a
desclassificação de sua proposta por ocasião de reconsideração
e  novo  parecer  técnico.  Sendo  assim  passamos  a  análise  dos
fundamentos trazidos em sede de recurso e contrarrazões.

Considerando que as questões trazidas pela empresa são de
natureza  técnica,  esta  comissão  entendeu  por  requisitar  à
Assessoria  Especializada,  que  por  sua  vez,  realizando
diligência junto ao setor de projetos, exarou o Parecer, de
lavra do Sr. Jarbas Carvalho dos Santos, anexo a esta análise,
em atendimento ao item 10.4 do edital. 

Foram alegados dois tópicos no recurso da empresa COMPACTA
ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ Nº 16.791.650/0001-32:

1)  Que  o  questionamento  da  empresa  W.C.L.  DE  CASTRO
PROJETOS DE ARQUITETURA, CNPJ:01.530.472/0001-19, seria um
recurso fora do prazo e não deveria ser considerado;

2)  Que  a  composição  do  serviço  da  tabela  C.02,  Código
90777 (Engenheiro Civil de Obra Júnior) no quantitativo de
22  (vinte  e  duas)  horas  mensais  foi  composto  conforme
edital;

A empresa W.C.L. DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA, CNPJ:
01.530.472/0001-19 por sua vez, em contrarrazões não abordou
nenhum dos tópicos trazidos em sede de recurso pela empresa
COMPACTA se limitando a requerer o não recebimento do recurso
daquela.

Conforme  supracitado  as  razões  e  contrarrazões  foram
enviadas   à  Assessoria  Especializada,  que  por  sua  vez,
realizando  diligência  junto  ao  setor  de  projetos,  exarou  o
Parecer, de lavra do Sr. Jarbas Carvalho dos Santos, anexo a
esta análise, em atendimento ao item 10.4 do edital. Do parecer
destacamos o seguinte:

“Foi disponibilizado no site da Prefeitura, planilhas em
arquivo aberto para possíveis alterações de valores e co-
eficientes por parte dos licitantes, no entanto estas al-
terações são de inteira responsabilidade dos licitantes e
devem demonstrar exequibilidade e coerência, no arquivo
disponibilizado consta o coeficiente de 44h para uma uni-
dade mensal do serviço administração e controle da obra,
não  havendo  portanto  como  discordar  matematicamente  de
sua aplicação, e no caso deste serviço em específico,  a
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redução do coeficiente em questão comprometeu a exequibi-
lidade e a viabilidade da contratação dos serviços por
parte da prefeitura.

Muito  embora  alguns  dos  serviços  exigidos  permitam  -
quanto a estipulação de coeficientes de produtividade -
percentuais próprios da expertise da empresa, tal como
alvenaria, chapisco, reboco, entre outros, o serviço em
análise  (administração  e  controle)  não  possibilita  sua
redução pelas empresas interessadas, na medida em que, o
edital determina um quantitativo MÍNIMO da presença do
engenheiro/mestre de obra junto a execução do serviço.
Essa alteração também seria indevida em itens com valores
fixos como as taxas junto aos órgãos de fiscalização.

Disso temos que a empresa recorrente inseriu em sua pro-
posta apenas 50% (cinquenta por cento) do mínimo exigido
pelo orçamentista, logo não há como considerar sua pro-
posta regular. Ressalte-se ainda que tal composição alte-
raria de maneira considerável os valores totais de sua
proposta, além de que, o valor alterado para menor ocor-
reu apenas no item relacionado ao engenheiro, mantendo-se
o mínimo necessário para o mestre-de-obras, o que faz en-
tender que tal composição não se tratou de mero erro for-
mal.

É O PARECER

A EMPRESA,  COMPACTA ENGENHARIA LTDA-EPP, apresentou Pla-
nilhas e composições incompatíveis com a boa prática de
engenharia de custos, não atendendo o item 11. do edital,
que trata dos Valores unitários e totais, como devem ser
apresentados na proposta comercial. Sendo assim NÃO ESTÁ
APTA PARA CLASSIFICAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL”

Feitas as considerações de estilo passamos ao julgamento.

DO JULGAMENTO 

DO CABIMENTO DO RECURSO E DA RECONSIDERAÇÃO

Antes de adentrar as questões de natureza técnica, são
necessários alguns adendos quanto aos questionamentos tecidos
pelos  licitantes  quanto  a  possibilidade  de  recurso  do
procedimento licitatório.

A empresa recorrente COMPACTA ENGENHARIA LTDA-EPP CNPJ Nº
16.791.650/0001-32 alegou que os questionamentos trazidos pela
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W.C.L. DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA, CNPJ:01.530.472/0001-
19,  seriam  um  “recurso  fora  do  prazo”  e  não  deveria  ser
considerado,  já  a  empresa  W.C.L  informou  que  o  recurso  da
empresa COMPACTA contra a reconsideração não deveria ser admito
por se tratar de medida procrastinatória.

Pois bem.

O procedimento licitatório se realiza mediante uma série
de  atos  administrativos,  pelos  quais  aquela  entidade  que
pretende  contratar  analisa  as  propostas  efetuadas  pelos  que
pretendem  ser  contratados  e  escolhe,  dentre  elas,  a  mais
vantajosa para os cofres públicos. Em razão disso, essa série
de atos administrativos sofre um controle por parte do poder
público.

Esse controle que a Administração exerce sobre os seus
atos  caracteriza  outro  princípio  administrativo:  o  da
autotutela  administrativa.  Esse  instituto  foi  firmado
legalmente por duas súmulas:

1)Súmula  346 do  Supremo  Tribunal  Federal  –  “A
Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos”.

2)Súmula  473 do  Supremo  Tribunal  Federal  –  “A
Administração  pode  anular  seus  próprios  atos  quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se  originam  direitos;  ou  revogá-los,  por  motivo  de
conveniência  e  oportunidade,  respeitando  os  direitos
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial”.

Essas  súmulas  estabeleceram  então  que  a  Administração
poderá revogar, por motivo de interesse público, ou anular, em
razão de ilegalidade, seus atos.

Marcus Vinícius Corrêa Bittencourt confirma a autotutela
licitatória,  explicando  que  “caberá  a  autoridade  competente
efetuar um controle de todo o processo, verificando, por meio
do seu poder de autotutela, a legalidade dos atos praticados e
a permanência dos motivos que levaram ao desenvolvimento da
licitação1”. 

1BITTENCOURT, Marcus Vinícius Corrêa. Manual de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 
2005. pág. 147/148  
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Disso  temos,  respondendo  ao  questionamento  da  empresa
COMPACTA quanto ao  “recurso fora do prazo”, que esta comissão
tem o dever de assegurar a higidez do procedimento licitatório,
sendo assim, qualquer que fosse a forma que viesse ao nosso
conhecimento notícia de impropriedade no certame poderia ser
realizada  reconsideração.  Portanto,  irrelevante  ter  sido  a
empresa  W.C.L  a  ter  trazido  essas  informações,  a  motivo  do
recurso da empresa COMPACTA foi a reconsideração da comissão e
não  o  “recurso  em  contrarrazões”  de  sua  recorrente  como
entendeu ter ocorrido.

Ademais, respondendo ao questionamento da empresa  W.C.L,
sobre seu pedido de não admissão do recurso da empresa COMPACTA
por entender ter o simples condão de procrastinação não são
necessários grandes discussões.

Veja,  a  reconsideração  da  comissão  culminou  na
desclassificação da proposta da empresa COMPACTA, nesses termos
é plenamente aplicável  a alínea “b”, Inciso I, do Art. 109 da
Lei Geral de Licitação. Talvez a empresa W.C.L tenha confundido
o procedimento com o comum aos pregões, nos termos do art. 4º,
inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002, onde o pregoeiro poderá
realizar triagem quando a motivação do recurso apresentado.

Disso concluímos que a empresa COMPACTA tinha o Direito
interposição de recurso contra a reconsideração da comissão nos
termos da alínea “b”, Inciso I, do Art. 109 da Lei Geral de
Licitação.

DAS IMPROPRIEDADES NA PROPOSTA DE PREÇOS

Como citado, considerando que as questões trazidas pela
empresa são de natureza técnica, esta comissão entendeu por
requisitar  à  Assessoria  Especializada,  que  por  sua  vez,
realizando  diligência  junto  ao  setor  de  projetos,  exarou  o
Parecer, de lavra do Sr. Jarbas Carvalho dos Santos, anexo a
esta análise, em atendimento ao item 10.4 do edital. 

Tendo em vista que o égide recursal foi somente questões
técnicas de engenharia, não há como afastar a competência e
responsabilidade do Sr. Jarbas Carvalho, que detém cargo com
esta atribuição específica.

Não é demais lembrar que a diligência realizada junto a
Divisão de Orçamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura
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Urbana  e  Serviços  Básicos  –  SEMISB,  também  deu  conta  da
incongruência na composição da empresa da recorrente.

Ademais a manutenção da desclassificação das empresas não
trará  nenhum  prejuízo  a  elas,  na  medida  em  que,  será
oportunizado a apresentação de novas propostas escoimadas das
incongruências apontadas pelo setor técnico. Ou seja, a decisão
da  comissão  oportunizará  o  saneamento  das  quatro  empresas
habilitadas - e por força do entendimento exposado no acima -
não  se  espera  alteração  no  quadro  classificatório  pela
diferença entre as propostas apresentadas e as impropriedades
sujeitas a saneamento. 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE TODAS AS PROPOSTAS - DO PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE ‘NOVAS’ PROPOSTAS - Art. 48, §3º, da Lei nº
8.666/93

Considerando que os efeitos da desclassificação de todas
as propostas e utilização do Artigo 48, § 3 º, da Lei Federal
nº 8.666/93, é fonte antiga de debate jurídico, nos utilizamos
do artigo publicado pelo Prof. Flávio de Araújo Willeman2, que
discorre  com  genialidade  sobre  o  tema  proposto  para  traçar
algumas premissas.

A Lei Federal n 8.666/93 previu, no artigo 48, incisos I e
II, e no § 3, duas hipóteses de desclassificação parcial e
total  das  propostas  apresentadas  pelos  licitantes,
estabelecendo a imediata conseqüência que pode ser adotada pelo
administrador  público.  Confira-se  a  redação  do  dispositivo
legal citado: 

Em primeiro lugar, deve-se dizer que o § 3 do artigo 48,
acima transcrito, encerra à Administração Pública uma faculdade
e não um dever. Isto é, ao administrador público caberá, à luz
de  critérios  de  conveniência  e  oportunidade,  decidir,
fundamentadamente, se, diante da desclassificação de todas as
propostas, realizará outro certame ou se, ao contrário, buscará
escoimar os vícios das propostas apresentadas, aproveitando-se,
assim, o procedimento já em curso. 

Por outro lado, torna-se importante observar, desde logo,
que o artigo 48, § 3, da Lei Geral de Licitações, enuncia um
importante objetivo a ser tutelado pela Administração Pública:
garantir a celeridade e a economia dos atos que compõem um

2 Disponível em:http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/42446/41185
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procedimento licitatório. Estes são os nortes que devem guiar a
correta interpretação do dispositivo legal mencionado. 

Conforme já se adiantou, o artigo 48, § 3º, da Lei Federal
nº 8.666/93 prestigia e impõe efetividade aos princípios da
economicidade,  do  formalismo  moderado  e  eficiência,  que
apregoam,  na  medida  do  possível,  a  desburocratização  da
atividade  administrativa  com  medidas  que,  sem  afetar  o
princípio  da  estrita  legalidade,  logre  obter  resultados
positivos, legítimos e válidos ao menor custo possível, atendo-
se, assim, ao interesse público aferido no caso concreto. 

Da redação do artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93
pode-se chegar a duas hipóteses em que se permite à Comissão de
Licitação  desclassificar  todas  as  propostas  habilitadas  e
determinar, no prazo peremptório de 8 (oito) dias, a sanatória
dos vícios que as maculam.

A primeira delas, contida no inciso I do artigo 48, diz
respeito  a  meros  simples  quando  as  propostas  não  atendam  a
exigências contidas no edital de convocação, o que em nossa
análise é o caso das propostas das empresas em exame.

É necessário ressaltar que no caso do inciso I do artigo
48 da Lei de Licitações (o mesmo do caso concreto), deverão ser
“escoimadas”  das  propostas  apresentadas  pelos  licitantes
somente os erros materiais que as viciam, sem que, em regra,
nova  proposta  de  preço  seja  apresentada,  sob  pena  de  se
converter o procedimento em verdadeiro leilão, o que não se
pode permitir. 

Neste sentido, ao que parece, apresenta-se o entendimento
de MARÇAL JUSTEN FILHO3, verbis: 

"Se for admitida a constitucionalidade do art. 48, § 3,
não  será  permissível  à  Administração  utilizar  essa
faculdade  para  desnaturar  a  licitação.  Imaginando  ser
possível  obter  propostas  mais  satisfatórias,  a
Administração  poderia  ser  tentada  a  promover
arbitrariamente a desclassificação de todas as propostas.
Forçaria os licitantes a rebaixar as exigências através da

3 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 46. 
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apresentação de novas propostas. A opção do art. 48, 3,
transformaria  a  licitação  numa  espécie  de  leilão.  Os
licitantes, tomando conhecimento das propostas existentes,
elevariam as vantagens ofertadas à Administração. Ora, o
leilão  não  foi  admitido  para  hipótese  em  que  a
Administração bem entender."!

Por igual, mostra-se a doutrina de CARLOS ARI SUNDFELD4:

 "No sistema legal brasileiro vigora, salvo duas exceções
expressas,  a  regra  da  imutabilidade  das  propostas
financeiras no curso do procedimento licitatório. A época
adequada  para  a  elaboração  da  oferta  é  a  que  vai  do
chamamento  ao  certame  [  ...  ]  até  a  data  da  chamada
abertura,  quando  se  dá  a  inscrição  do  licitante  com  a
entrega da proposta. Ultrapassado esse momento, ela não
pode  mais  ser  alterada.  [  ...  ]  O  antigo  art.  48,
parágrafo único da Lei nº 8.666/93, tomou-se § 3º do mesmo
artigo com o advento da Lei nº 9.648/98. [ ... ]. Nesse
caso,  entretanto,  é  importante  que  o  ente  licitante
identifique  -  restringindo  o  escopo  da  escoima  -  os
aspectos  que  necessitam  de  retificação  ou  supressão  na
proposta,  impedindo  assim  a  apresentação  de  verdadeiras
novas propostas, caso o aspecto de retificação não tenha
repercussão  quanto  ao  conteúdo  econômico  da  proposta
original."

Assim, caso os vícios das propostas desclassificadas não
digam  respeito  ao  preço  propriamente  dito,  ao  valor  nelas
contido,  ou  a  exigências  formais  que,  de  alguma  forma,
influenciam no preço, mas, tão-somente, a vícios materiais que
digam respeito ao edital de convocação, deverão os licitantes
apenas "escoimar" os defeitos dela constantes, no prazo de oito
dias, sem, contudo, apresentar nova proposta de preço.

A  razão  para  adoção  do  posicionamento  supra  pode  ser
extraída da própria redação do § 3 do artigo 48 da Lei de

4 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. ° Futuro das Cláusulas Exorbitantes nos Contratos Administrativos. Revista de Direito da
Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro -Parcerias Público Privadas. Coord. Flávio Amaral Garcia. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2005, SUNDFELD, Carlos Ari. O Formalismo no Procedimento Licitatório. Revista da Procuradoria Geral da
República. São Paulo: Revista dos Tribunais, n2 5, p. 11-12)
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Licitações, que, repita-se, não teve a intenção de estabelecer
leilão entre os licitantes, que, já conhecedores das propostas
de preços uns dos outros, apresentariam novas propostas, com
valores mais baixos. Poder-se-ia argumentar que, neste caso, a
Administração Pública seria beneficiada. Contudo, este não é e
não foi o objetivo do legislador quando da inserção do § 3 no
artigo 48 da Lei de Licitações, uma vez que se pretendeu, isto
sim,  garantir  a  celeridade,  eficiência  e  economicidade  do
procedimento licitatório, dentro de uma lógica de moralidade e
boa-fé, que não pode estar desvirtuada da intenção inicial dos
licitantes, quando da apresentação de suas propostas de preços,
mormente para atender a interesses secundários da Administração
Pública.  Confira-se,  no  sentido  do  que  aqui  se  sustenta,  o
entendimento de SIDNEY BlITENCOURT5: 

"Verificada a existência de falhas em todas as propostas,
tem-se  a  desclassificação  de  todas  as  propostas  dos
licitantes,  com  a  conseqüente  extinção  do  procedimento
licitatório. Objetivando a chamada 'economia processual',
é facultado à Administração, avaliando as conseqüências de
instauração de novo processo, fixar o prazo de oito dias
úteis para que os licitantes apresentem novas propostas
'escoimadas'  das  causas  que  ocasionaram  a
desclassificação. Nesse ponto aflora nova situação que tem
causado embaraços às comissões de licitação: a permissão
que a lei oferece contempla a possibilidade de alteração
de outro aspecto da proposta que não seja aquele causador
do defeito? É inconteste que não. A norma apenas assegura
aos licitantes escoimar, isto é, 'livrar de defeitos' as
propostas. So mente lhes é permitido afastar das propostas
a causa de sua desclassificação, nada além disso."

No mesmo sentido, ao que parece, se posiciona MARIA SYLVIA
ZANELLA DI PIETRO6:

 "Há  que  se  observar  que  o  art.  48,  §  3º,  deve  ser
interpretado em seus estritos limites: ele não permite a
substituição  integral  de  uma  proposta  por  outra;  ele

5 BmENCOURT, Sidney. Licitação Passo a Passo. 4. ed. Rio de Janeiro: Temais & Idéias Editora, 
2002, p. 263-264 

6 DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos. 5. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 232 
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apenas permite que o vício que levou à inaceitabilidade
seja corrigido naquele ponto específico. A mesma exigência
se faz independentemente de ser um só o proponente ou
serem vários. De outra forma, estariam sendo burlados os
prejuízos da licitação. "

Também há decisão judicial no sentido da possibilidade de
apresentação de nova proposta de preços somente no caso de o
vício estar a ele direta ou indiretamente ligado. Ao contrário,
se  a  Comissão  de  Licitação  estiver  diante  de  meros  erros
materiais nas propostas desclassificadas, deve-se permitir aos
licitantes  tão-somente  a  possibilidade  de  escoimá-los,  sem,
contudo, a faculdade de apresentação de novos preços. Confira-
se, assim, a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional
Federal da 4- Região:

'~ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. - À
vista do art. 48, da Lei nº 8.666/93, com a redação da Lei
nº 8.883/94 e a remuneração da Lei nº 9.648/98, sendo
desclassificadas todas as propostas, a Administração pode
autorizar a apresentação de outras escoimadas dos vícios
determinantes  da  desclassificação,  quais  sejam  o
descumprimento  das  exigências  do  ato  convocatório  da
licitação  ou  a  pretensão  de  preços  excessivos  ou
manifestamente inexeqüíveis, mas isso  não significa, em
absoluto,  faculdade  de  apresentação  de  proposta
inteiramente nova, que vá além da correção dos aludidos
defeitos (Agravo de instrumento da União Federal provido"
(AG  2004.01.oo.025352-IIDF.  QUINTA  TURMA.  ReI.
Desembargadora Federal SELENE MARIA DE ALMEIDA, Julgo 5-
11-2004. Pub. 25-11-2004, Dl p. 47). (GRIFEI) 

Pelo exposto, julgo a convocação todas as empresas ora
desclassificadas  para  a  apresentação  de  “novas”  propostas,
simplesmente escoimadas das causas de sua desclassificação é a
medida  que  mais  se  amolda  aos  princípios  da  isonomia,  da
celeridade,  da  razoabilidade,  da  economicidade  e  do
aproveitamento dos atos procedimentais lícitos. 

DA DECISÃO 
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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.  MANTENDO A
DESCLASSIFICAÇÃO  DAS  EMPRESAS W.C.L  DE  CASTRO  PROJETOS  DE
ARQUITETURA CNPJ:  01.530.472/0001-19  E  COMPACTA  ENGENHARIA
LTDA-EPP,  CNPJ  Nº  16.791.650/0001-32,  por  descumprimento  ao
item  11.1.3.3,  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,  esta  Comissão  entende  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.
Ademais, considerando que a empresa CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA,
CNPJ Nº 84.577.956/0001-40 e J.C.M. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME,
CNPJ  Nº  15.384.280/0001-56,  também  foram  desclassificadas  na
fase  de  proposta  de  preços  lhe  será  também  oportunizado  a
apresentação de “novas” proposta nos termos da decisão acima,
ressaltando que as empresas inabilitadas na fase anterior não
poderão  apresentar  novas  propostas.  Tendo  em  vista  a
improcedência do recurso encaminhe-se esse julgamento à decisão
superior.

Porto Velho, 07 de novembro de 2018.

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

CARLA LAURIANE DE ARAÚJO 
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 

LUCIETE PIMENTA DA SILVA
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 
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