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

Processo: 10.02.0039/2017 
Concorrência n. 003/2018 
Objeto: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  OBRAS  E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DE
INFRAESTRUTURA DE RUAS DA ZONA LESTE – PROJETO VEREDAS. 

JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se  de  recurso  administrativo  interposto  pela
Empresa   J.C.M.  NETO  CONSTRUÇÕES  EIRELI  –  ME, CNPJ:
15.384.280/0001-56, contra o resultado da análise das propostas
proferido em sessão pública no dia  xx.06.2018, no tocante a
Concorrência n. 003/2018, deflagrada no processo administrativo
n.  10.02.0039/2017,  cujo  objeto  resumido  é  Contratação  De
Empresa Especializada Em Obras E Serviços De Engenharia Para
Execução Da Obra Remanescente De Infraestrutura De Ruas Da Zona
Leste – Projeto Veredas, 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 11h do dia
03.07.2018, ou seja, dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis,
considerando que a sessão do resultado ocorreu em 26.06.18 e
02.07.18 não houve expediente por ocasião de ponto facultativo.

DAS CONTRARRAZÕES

Instada sobre as razões de recurso da empresa  J.C.M.
NETO CONSTRUÇÕES EIRELI – ME a empresa CSF COMERCIO E SERVIÇOS
EMPRESARIAIS EIRELI, entendeu por não apresentar contrarrazões,
conforme TERMO DE RENÚNCIA que consta dos autos.
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DO MÉRITO 

No  mérito,  a  irresignação  da  recorrente  versa
exclusivamente quanto a classificação da proposta da empresa
CSF  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EMPRESARIAIS  EIRELI,  CNPJ:
02.977.954/0001-84, ou seja, não houve irresignação quanto a
sua desclassificação. 

Sendo assim passamos a análise dos fundamentos trazidos
em sede de recurso. 

Considerando que as questões trazidas pela empresa são
de natureza predominantemente técnica, esta comissão entendeu
por requisitar à Assessoria Técnica Especializada, que por sua
vez  exarou  o  Parecer  Técnico  nº  008/2018,  de  lavra  do  Sr.
Jarbas  Carvalho  dos  Santos,  anexo  a  esta  análise,  em
atendimento ao item 10.5 do edital.

Pois  bem,  traremos  os  tópicos  resumidos  para  melhor
compreensão:

1) Prazo de execução de 120(cento e vinte dias) na proposta
contrariando o edital;
2) Multiplicações erradas nos valores de serviços preliminares
C.01
3) Composição Divergente da referência do SINAPE ( Item 93402)
4) Alteração de coeficientes da tabela de referência
5)Preços  divergentes  para  mesmos  serviços  (Composição
74209/001)

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

DO JULGAMENTO

Considerando que as questões trazidas pela empresa são
de  natureza  predominantemente  técnica,  esta  comissão  decidiu
por  acatar  integralmente  o  Parecer  Técnico  nº  008/2018,  de
lavra do Sr. Jarbas Carvalho dos Santos, anexo a esta análise. 

Quanto ao tópico 1 - “Prazo de execução de 120(cento e
vinte  dias)  na  proposta  contrariando  o  edital”  Verificamos
tratar-se de erro formal pois,  na sua carta de proposta de
preços, a Empresa  CSF Comercio e Serviços empresariais LTDA,
informa que o prazo de execução é de 120 dias corridos a contar
da data da ordem de serviço, no entanto em seu cronograma o
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prazo está de acordo com edital que determina um prazo máximo
de execução de 180 dias, não sendo este tópico passível de
desclassificação.

Quanto  ao  tópico  2  -  “Multiplicações  erradas  nos
valores de serviços preliminares C.01” 

Verificamos tratar-se de erro formal pois, ao refazer
os cálculos, chegamos ao resultado que demonstra a diferença do
custo unitário apresentado e calculado é irrisória, veja, o
apresentado 71,39 e o calculado 71,3945075757576, demonstrando
falta de arredondamento em alguns itens que tratam de mão de
obra,  o  mesmo  vale  para  erros  de  multiplicação  na  planilha
orçamentaria,  não  sendo  este  tópico  passível  de
desclassificação.

Quanto  ao  tópico  3  -  “  Composição  Divergente  da
referência do SINAPE ( Item 93402)” 

Verificamos que procedem os questionamentos da empresa,
muito  embora o  SINAPI  seja  uma  referência,  podendo  o
orçamentista segui-lo ou não, no entanto quando opta por não
utilizar a referência, suas composições devem obedecer as boas
práticas  da  engenharia,  de  forma  a  demonstrar  coerência  e
conhecimento quanto a execução do serviço,o que não aconteceu
na proposta da empresa CSF, pois observou-se  unidade “Mês” no
insumo em quantidade incompatível com a composição de unidade
“hora”, sendo este tópico passível de desclassificação.

Quanto  ao  tópico  4  -  “Alteração  de  coeficientes  da
tabela de referência” 

Verificamos  improcedentes  os  questionamentos  nesse
particular,  veja é  de  cunho  particular  da  empresa  os
coeficientes de produção de seus colaboradores, podendo ou não
utilizar as tabelas de referência como parâmetro, por obvio,
mesmo sendo da empresa os coeficientes, estes não podem torna o
serviço  inexequível  e  devem  estar  de  acordo  com  as  boas
práticas de engenharia de custos, o que se verificou no caso
concreto, visto que, a diferença de 0,1h no serviço utilizado
como exemplo não compromete a boa execução do mesmo, não sendo
este tópico passível de desclassificação. 

Quanto ao tópico 5 - “Preços divergentes para mesmos
serviços (Composição 74209/001)

Verificamos que procedem os questionamentos da empresa,
foram encontradas duas composições para vários serviços, e no
caso  da  composição  74209/001,  nas  páginas  866  com  valor  de
295,95 e 868 com valor de 294,62, os valores são divergentes
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para  o  mesmo  serviço,  não  há  justificativa  plausível  para
atribuir dois valores para o mesmo serviço, e não sendo mero
erro formal matemático, também não seria passível de correção,
sendo este tópico passível de desclassificação.

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  pela  recorrente.
Nesse sentido para considerar  DESCLASSIFICADA A EMPRESA: CSF
COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ: 02.977.954/0001-
84, por descumprimento ao item 11.1.3.3, aplicando o item 13.8
do instrumento convocatório.

Porto Velho, 05 de julho 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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