
    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  o
resultado  da  análise  das  novas  habilitações  proferido  em  sessão
pública no dia 26.11.2018, no tocante a licitação supracitada, 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
o recurso ora analisado atende ao requisito de tempestividade, pois,
pois  tal peça  foi recebida  às 10:47  do dia  03.12.2018, ou  seja,
dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis.

DAS CONTRARRAZÕES

Instadas  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,
encaminhou contrarrazões que consta dos autos.

Alegou  em  síntese  que  o  recurso  apresentado  pela  empresa
COMPACTA é protelatório e que incoerências nas composições auxiliares
não poderiam ser motivo de desclassificação pela licitação ser por
preço global e por sua proposta ser a mais vantajosa economicamente
em relação a recorrente.

DO MÉRITO 

No  mérito,  a  irresignação  da  recorrente  versa  quanto  sua
habilitação, das empresas  W.C.L DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA
CNPJ:  01.530.472/0001-19  e  Construir  Engenharia,  CNPJ
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84.577.959/0001-40  por  motivos  próprios  de  engenharia  que  serão
debatidos em tópicos dedicados.

CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 84.577.956/0001-40,

Questionamentos trazidos pela compacta:

-Na planilha orçamentaria, nos itens 3.4.2 e 4.3.2, apresentou
valores unitários acima do valor estimado pela administração,
deixando de atender o edital conforme o item 13.4

-Não foram encontradas as composições de mão de obra do mestre
de obras e nem do engenheiro civil, deixando de atender o edital
nos itens 11.1.1.1. e 11.1.1.3

-Não apresentou composição leis sociais, deixando de atender o edital
no item 11.1.1.1. e 11.1.1.3

 W.C.L.  DE  CASTRO  PROJETOS  DE  ARQUITETURA,
CNPJ:01.530.472/0001-19;

Questionamentos trazidos pela empresa Compacta:

-Na composição do serviço administração e controle, nos insumos
de mão de obra engenheiro e mestre de obras, não foram previstos
nos valores unitários os encargos complementares.

-falta de declaração de elaboração de proposta independente

As  razões  completas  encontram-se  no  recurso  da  empresa  para
consulta.

DO PARECER TÉCNICO

Tendo em vista que o égide recursal foi tão somente  questões
técnicas de engenharia, foi requerida análise da Assessoria Técnica
de Engenharia, que detém cargo com esta atribuição específica. Nesse
sentido foi o parecer:

CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 84.577.956/0001-40,

Do Parecer: diante dos questionamentos trazidos pela empresa re-
corrente,  verifiquei  que  àquela  apresentou  valores  unitários
acima do valor estimado pela administração, deixando de atender
o edital conforme o item 13.4, ademais não foram encontradas as
composições de mão de obra do mestre de obras e nem do engenhei-
ro civil, tampouco composição leis sociais, dessa forma a empre-
sa deixou de atender o edital no item 13.4, 11.1.1.1. e 11.1.1.3
do instrumento convocatório. 

W.C.L. DE CASTRO PROJETOS DE ARQUITETURA, CNPJ:01.530.472/0001-19;

Do Parecer: diante dos questionamentos trazidos pela empresa re-
corrente, verifiquei que na composição do serviço administração

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro: Liberdade

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

2



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

e controle, nos insumos de mão de obra engenheiro e mestre de
obras,  não foram previstos nos valores unitários os encargos
complementares, ou seja, a mão de obra apresentada está sem EPI,
seguro e outros custos previstos conforme legislação trabalhis-
ta, dessa forma a empresa  deixou de atender o edital no item
11.1.1.1. e 11.1.1.3 do instrumento convocatório. 

As razões completas encontram-se no Parecer para consulta.

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  contrarrazoante  W.C.L.  DE  CASTRO  PROJETOS  DE
ARQUITETURA, CNPJ:01.530.472/0001-19 alegou em síntese que o recurso
apresentado pela empresa COMPACTA é protelatório e que incoerências
nas  composições  auxiliares  não  poderiam  ser  motivo  de
desclassificação  pela  licitação  ser  por  preço  global  e  por  sua
proposta ser a mais vantajosa economicamente em relação a recorrente.

Ou  seja,  que  os  questionamentos  trazidos  pela  recorrente,
seriam um “recurso fora do prazo” e 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

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro: Liberdade

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

3



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

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  autotuela
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”. 

Disso temos, respondendo ao questionamento da empresa WCL 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 recorrente a ter trazido
essas informações.

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, ouve decisão da comissão sobre a classificação das novas
propostas, 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 decisão da comissão nos termos da
alínea “b”, Inciso I, do Art. 109 da Lei Geral de Licitação.

Sobre a alegação de que incoerências nas composições auxiliares
não  serem  suficientes  para  a  desclassificação  da  empresa  por  ser
tratarem de meros “erros formais” e que a análise deveria ser ater
aos pontos impugnados no parecer técnico, logo não poderia surgir
novas patologias em itens antigos, também não são necessárias grandes
considerações.

Primeiro: A  licitação  tratar-se  de  regime  de  execução  por
empreitada  por  preço  global  não  justifica  incoerências  nas
composições dos serviços e muito menos a admissão de preços unitários

1BITTENCOURT, Marcus Vinícius Corrêa. Manual de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 
2005. pág. 147/148  
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acima do estimado por exemplo, a estipulação de preço global demanda
que a qualidade e a quantidade da solução eleita foram passíveis de
definição  exaustiva.  Assim,  a  partir  das  informações  apresentadas
pela  Administração,  os  interessados  detêm  condições  de  apresentar
remuneração  condizente  com  as  obrigações  que  serão  efetivamente
assumidas  com  a  celebração  do  futuro  ajuste. Logo,  não  pode  ser
confundida com a forma de aceitabilidade da proposta do ponto de
vista  técnico,  de  outra  sorte,  seria  mais  vantajoso  para  a
administração o mero recebimento de propostas globais sem qualquer
demonstração de suas composições e/ou demonstração de exequibilidade,
incoerências  nas  composições  unitárias  embora  tenham  pouca
manifestação econômica no valor global são patologias passíveis de
desclassificação da proposta, ainda que esta seja aparentemente no
critério  econômico  a  menor  proposta,  não  podendo  confundir  menor
proposta com a proposta mais vantajosa. Ressalte que o edital não
prevê a possibilidade de correção desses erros chamados formais pela
empresa  WCL,  e  sem  a  sua  permissão,  esta  comissão  criaria
procedimento novo que iria de encontro ao tratamento isonômico e a
vinculação ao instrumento convocatório, não é demais lembrar, que a
licitação em análise já teve o chamamento dos habilitados para a
apresentação de novas propostas que é o meio legal para o saneamento,
mantendo-se a isonomia, desse erros apontados. 

Segundo: Quanto a impossibilidade do apontamento de patologias
em itens que não foram os motivos da desclassificação e da convocação
das  novas  propostas,  também  não  merece  prosperar  as  razões  da
contrarrazoante, veja, entender dessa forma incorreria no dever desta
comissão  em  aproveitar  as  partes  corretas  das  duas  propostas
apresentadas, quando na verdade a proposta anterior não tem o menor
valor jurídico para aceitabilidade, senão a referência a critério de
valor,  ou  seja,  para  evitar  que  as  empresas  apresentem  novas
propostas  no  sentido  de  alterar  os  valores  daquilo  que  estava
regular, causando uma nova disputa na prática. Se a empresa acertou
nas composições dos itens “x” e “y” e errou o item “w” e nas novas
propostas fez o contrário, errou os itens “x e y” e acertou “w”,
estará  igualmente  desclassificada  pois  o  intuito  é  a  completa
coerência de suas composições.

DA AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
DE PREÇOS DA EMPRESA WCL

Não  merecem  prosperar  as  razões  da  empresa  Compacta  neste
particular.

Embora a empresa Wcl não tenha trazido no envelope das novas
propostas a declaração citada, essa consta das propostas “originais”,
fl  735  do  processo  administrativo,  e  não  seria  razoável  a
desclassificação  daquela  pela  ausência  de  duas  declarações  com  o
mesmo  fim  pela  simples  necessidade  de  apresentação  de  novas
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propostas, o fim precípuo da declaração foi atendido, tanto é que
consta do processo administrativo. 

DAS INCOERÊNCIAS NAS COMPOSIÇÕES DAS EMPRESAS WCL E CONSTRUIR

Tendo  em  vista  que  o  égide  recursal  questões  técnicas  de
engenharia, não há como afastar a competência e responsabilidade do
Sr. Jarbas Carvalho, Assessor Técnico de Engenharia, que detém cargo
com esta atribuição específica para análise das questões levantadas.

Não  é  demais  lembrar  que  as  incongruências  levantadas  pela
empresa Compacta são de natureza técnica, especificamente quanto a
expertise das empresas em demonstrar as composições de seus serviços
em  relação  aos  exigidos  pelo  edital,  quer  dizer,  não  são  meras
questões matemáticas que possam ser conferidas e confrontadas por
alguém  com  conhecimento  geral  senão  um  Engenheiro.  Dessa  forma  a
comissão acata integralmente o parecer técnico exarado.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, esta comissão decide por CONHECER DO PRESENTE
RECURSO, para no MÉRITO JULGÁ-LO PROCEDENTE pelos fundamentos de fato
e de direito trazidos acima, para nesse sentido DESCLASSIFICAR  as
empresas  CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 84.577.956/0001-40, por
deixar de atender o edital no item 13.4, 11.1.1.1. e 11.1.1.3 do
instrumento convocatório. E a empresa   W.C.L. DE CASTRO PROJETOS DE
ARQUITETURA, CNPJ:01.530.472/0001-19 por deixar de atender o edital
no item 11.1.1.1. e 11.1.1.3 do instrumento convocatório. Como houve
o  conhecimento  do  recurso  não  será  necessário  o  envio  para  a
autoridade  hierarquicamente  superior,  tornando  a  presente  decisão
terminativa.

Porto Velho, 19 de dezembro de 2018.

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

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

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