
    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
Construir Engenharia, CNPJ 84.577.959/0001-40, contra o resultado da
análise  das  habilitações  proferido  em  sessão  pública  no  dia
29.08.2018,  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  10:30 do  dia 03.09.2018,  ou seja,
dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, considerando que a sessão do
resultado ocorreu em 29.08.18 e 1º e 02.09.18 foram finais de semana,
logo, não são considerados úteis.

DAS CONTRARRAZÕES

Instada  sobre  as  razões  de  recurso  da  empresa  Construir
Engenharia,  CNPJ  84.577.959/0001-40 as  empresas  interessadas
entenderam por não apresentarem contrarrazões

DO MÉRITO 

No  mérito,  a  irresignação  da  recorrente  versa  quanto  sua
inabilitação,  em  especial  a  ausência  da  declaração  que  trata  a
declaração da CIPA, descumprimento ao Item 10.1.4 aplicando-se o item
6.4.

A empresa afirma que tal declaração esta inserida de maneira
conjunta as outras declarações trazidas em especial a “Declaração da
NR 18 e relação/declaração de disponibilidade das instalações dos
equipamentos/máquinas  e  do  pessoal  técnico”,  às  fls.  332/333  do
processo.

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

Merecem prosperar os argumentos da empresa recorrente.

Conforme se infere da “declaração conjunta” apresentadas às fls.
332/333,  a  empresa  discorre  de  maneira  exaustiva  quanto  ao
atendimento  às  normas  técnicas  aplicáveis  aos  serviços  que  serão
prestados,  citando  expressamente  a  NR18  estabelece  diretrizes  de
ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam
a implementação de medidas de “controle e sistemas preventivos de
segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho
na Indústria da Construção”1.

A declaração exigida no instrumento convocatório tem a seguinte
redação:

“10.1.4.  Declaração,  comprometendo-se  a  fornecer  a  seus
empregados, equipamentos de proteção individual e coletiva que
atendam  às  condições  de  segurança,  submetendo-os,  quando
solicitado, à apreciação do Técnico de Segurança em Medicina do
Trabalho e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA”

Após análise dos termos trazidos na “declaração conjunta” (fls.
332/333) da empresa foi possível perceber que tal termo abarca a
norma regulamentadora geral (NR18), tratando também dos “equipamentos
de  proteção  individual  e  coletiva  que  atendam  às  condições  de
segurança” sem esquecer que é obrigação legal de todas as empresas
“submeter, quando solicitado, apreciação do Técnico de Segurança em
Medicina do Trabalho e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA”,  motivo  pelo  qual  seria  um  formalismo  excessivo  retirar  da
competição licitante que optou por fazer declaração conjunta em vez
de elaborar várias declarações individuais. Por fim, não é demais
lembrar que o próprio edital informa que a citada declaração compõe
“modelo próprio” do licitante, ou seja, não há uma exigência rígida
quanto sua a forma.

Dessa forma, verificada que a empresa atendeu aos requisitos do
edital em declaração conjunta que já compõe os autos (fls. 332/333),
a medida que se impõe é sua habilitação.

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 HABILITAR a empresa
Construir  Engenharia,  CNPJ  84.577.959/0001-40.  Como  houve  o
conhecimento do recurso não será necessário o envio para a autoridade
hierarquicamente superior, tornando a presente decisão terminativa.

1 http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr18.htm
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Considerando  esses  fatos,  desde  já,  designo  sessão  para  a
abertura dos envelopes de proposta de preços para o dia 24.09.18 às
11:00.

Porto Velho, 20 de setembro 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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