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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 DO RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se  de  recurso  administrativo  interposto  pelas  Empresas
CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:  20.119.762/0001-19, E.J.  CONSTRUTORA
EIRELI, CNPJ:  10.576.469/0001-27  e  M.S.M.  INDUSTRIAL  LTDA.,  CNPJ
05.394.853/0001-79, contra  o  resultado  da  análise  das  propostas
proferido em sessão pública no dia 27.09.2019, no tocante ao certame
citado acima, 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
os recursos ora analisados atendem aos requisitos de tempestividade,
pois, pois tais peças foram recebidas: 1)  E.J. CONSTRUTORA EIRELI,
CNPJ:  10.576.469/0001-27 –  Protocolizado  em  08/10/2019;  2)
CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19 Protocolizado em 3)
M.S.M.  INDUSTRIAL  LTDA.,  CNPJ  05.394.853/0001-79 Protocolizado  em
02/10/2019, ou  seja, dentro  do  prazo  de  5(cinco)  dias  úteis,
considerando que a sessão do resultado ocorreu em 27.09.2019 (sexta-
feira)  e  diante  da  ausência  dos  interessados  publicado  nos  meios
pertinentes no dia subsequente.

DAS CONTRARRAZÕES

Instadas a apresentar contrarrazões as empresas decidiram por
não fazê-lo.

DO MÉRITO 

No  mérito,  a  irresignação  das  recorrentes  versam  quanto  a
desclassificação de suas propostas.
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Para  um  melhor  julgamento  colacionamos  as  razões  do  Parecer
Técnico, de lavra do Sr. Jarbas Carvalho dos Santos, anexo ata que
justificou a desclassificação do recorrente, senão vejamos:

CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19;
-Na  sua  planilha,  o  item  16.1.2,  está  com  quantitativo
divergente do estipulado pela no edital; 
-Na  sua  planilha,  o  valor  total  do  transporte  de  material
betuminoso com BDI está acima do estipulado no edital;
-Não foram encontradas as composições referentes aos itens 1.9 e
1.10 da planilha orçamentaria; 
-Na página 142 de sua proposta, um demonstrativo dos valores do
transporte de insumos asfáltico, refere-se ao valor utilizado na
planilha como já inserido o BDI, como ao final da planilha o BDI
é inserido no somatório, ocorre duplicidade na aplicação do BDI;
-Nas suas composições, não ficou explicitado a incidência de
Leis Sociais. 

E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27; 
-Na sua planilha, o valor do item 1.11 está inexequível, pois
difere do valor da taxa aplicado em legislação do CREA para
valores de ART; 
-Nas suas composições, o valor de MO sem LS é igual ao valor de
MO com LS, ou seja, não foi aplicado o percentual correspondente
as Leis Sociais; 
-Nas suas composições, o valor total da composição já está com
BDI, segundo descrito na própria composição, como este valor é
inserido  na  planilha  e  sobre  este  é  aplicado  novamente  o
percentual do BDI no final da planilha, ocorre duplicidade da
aplicação do BDI; 
-Nas suas composições, na COMP.4 que se refere a composição do
item 1.11, o valor correspondente a ART está inexequível; -Nas
suas composições, na COMP.2 que se refere a composição do item
1.10, não foi identificado mão de obra ou outros insumos como
combustível,  tornando  a  composição  incompatível  com  a  boa
prática da engenharia de custos;
-Na página 79 de sua proposta, um demonstrativo dos valores do
transporte de insumos asfáltico, refere-se ao valor utilizado na
planilha como já inserido o BDI, como ao final da planilha o BDI
é inserido no somatório, ocorre duplicidade na aplicação do BDI.

MSM INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 05.394.853/0001-79
-Na sua planilha, o valor do item 1.11 está inexequível, pois
difere do valor da taxa aplicado em legislação do CREA para
valores de ART; 
-Na sua planilha, o resultado apresentado é incompatível com o
somatório dos seus valores, não sendo possível aferir o valor de
sua proposta, bem como os seus valores de BDI e as porcentagens
aplicadas; 
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-Na sua planilha, os itens 7.1.7, 18.1.7 e 28.1.7, apresentam
quantitativos que divergem do estipulado no edital; 
-Nas  suas  composições,  na  composição  do  item  1.10,  não  foi
identificado mão de obra ou outros insumos como combustível,
tornando  a  composição  incompatível  com  a  boa  prática  da
engenharia de custos; 
-Nas  suas  composições,  na  composição  do  item  1.11,  o  valor
aplicado é inexequível. 

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

CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19
1)  Que o  item 16.1.2  está com  o quantitativo  divergente do
estipulado  no  edital  por  erro  formal  de  digitação,  pois
expressa 476,76 ao invés de 476,73 m3xkm;
2) Que o valor do transporte do material betuminoso com BDI
esta acima do máximo estipulado na referência apenas o total
por arredondamento e não o valor unitário;
3) Ausência de composição dos itens 1.9 (locação de banheiro
químico)  e  1.10  (transporte  de  funcionários)  tratam-se  de
cotações e por isso não houve composição;
4)Quanto  a  aparente  duplicidade  na  aplicação  do  BDI  no
transporte de insumos asfálticos, que o valor esta zerado  e se
que se refere a aquisição de materiais;
5) Quanto a ausência da explicitação da incidência das leis
sociais,  que  utilizou  a  referência  do  SINAPI  e  que  naquela
referência já estão inclusos todos os encargos;
6) Afirma  que  todos  os  erros  acima  citados  são  formais
requerendo a oportunidade de apresentar novas planilhas com os
itens saneados;

E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27
1)  Que o fundamento da desclassificação quanto ao item 11.1.1
(formulação  da  proposta  comercial)  não  é  indagação  válida  a
desclassificar a empresa pois formulou sua proposta nos termos
do item citado;
2) Admite que o valor da taxa da ART junto ao CREA (item 1.11)
esta incorreto, contudo a manifestação econômica do item não
justificativa sua desclassificação;
3) Quanto a ausência da explicitação da incidência das leis
sociais,  que  utilizou  a  referência  do  SINAPI  e  que  naquela
referência já estão inclusos todos os encargos;
4) Quanto a aparente duplicidade na aplicação do BDI, tratou de
erro material quando sua planilha informou que o “valor total”
informaria valor com BDI”, quando na verdade o valor do BDI é
zero;
5) Que a ausência de composição do item 1.10 COMP. 2 se deu
pelo item ser obtido valor mediante cotação e não composição, e
que  o  edital  não  exigiu  composição  analítica  deste  item,
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contudo, informa que o valor informado pela empresa esta com
todas despesas necessárias inclusas;
6) Afirma  que  todos  os  erros  acima  citados  são  formais
requerendo a oportunidade de apresentar novas planilhas com os
itens saneados;

M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-79
1) Que não há inexequibilidade na tava da ART DO CREA pois o
valor atual é R$ 226.50 e a empresa cotou R$ 245,49
2) Que  a  discrepância  entre  as  somas  das  planilhas  e  o
porcentual aplicado é erro formal derivado de arredondamentos
3) Que  as  discrepâncias  entre  os  quantitativos  (Item
7.1.7,18.1.7 e 28.1.7) informados em relação ao edital também
tratasse de erro formal
4) Que a ausência de composição do item 1.10 COMP. 2 se deu
pelo item ser obtido valor mediante cotação e não composição, e
que  o  edital  não  exigiu  composição  analítica  deste  item,
contudo, informa que o valor informado pela empresa  está com
todas despesas necessárias inclusas;
5) Afirma  que  todos  os  erros  acima  citados  são  formais
requerendo a oportunidade de apresentar novas planilhas com os
itens saneados;

DA DILIGÊNCIA

Considerando  que  as  questões  que  fundamentaram  a
desclassificação dos recorrentes foi técnica da engenharia a comissão
submeteu as razões à Assessoria Técnica Especializada, que procedeu
reanpalise,  de  Lavra  do  Eng.  Jarbas  Carvalho,  que  é  parte
integramente  do  presente  recurso,  integra  em  anexo,  onde  àquele
profissional entendeu:

 “MSM INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 05.394.853/0001-79;

 

Questionamento 01: Na sua planilha tal como na sua composição, o valor do
item 1.11 (taxas e emolumentos) está inexequível, pois difere do valor da
taxa aplicado em legislação do CREA para valores de ART.

Razões do recurso: A empresa diz que tal afirmação não procede, uma vez
que o preço ofertado pela empresa para este item é de 245,49 e o valor
da taxa no CREA/RO é 226,50 no entanto, o valor de 245,49 está com BDI,
e não corresponde ao valor previsto pela empresa para o pagamento da
taxa,

Resposta: Caso este analista considerasse tal afirmação, estaria evi-
dente o sobrepreço no referido item uma vez que o valor da taxa é fixo
e conhecido, devendo portando desconsiderar tal composição em qualquer
das duas situações. Sugerindo neste tópico a improcedência das razões
da empresa.
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Questionamento 02: Na sua planilha, o resultado apresentado é incompatível
com o somatório dos seus valores, não sendo possível aferir o valor de sua
proposta, bem como os seus valores de BDI e as porcentagens aplicadas.

Razões do recurso: De Forma geral, a empresa tenta se justificar suas
falhas como vícios formais de arredondamento e cita a possibilidade de
análise no arquivo digital disponibilizado pela empresa

Resposta: Informo que no arquivo disponibilizado as células não possuem
vínculos ou fórmulas matemáticas para análise, contudo ao refazer as
operações matemáticas verificasse a compatibilidade do somatório do to-
tal  com BDI, e realizando operação inversa para encontrar valor  sem
BDI, existe uma diferença com o valor antes citado, contudo ao realizar
operação inversa (nos valores unitários) a diferença foi irrisória, po-
dendo deduzir que  a diferença encontrada no valor total sem BDI foi
ocasionada por arredondamentos. Sugerindo  neste tópico a  procedência
das razões da empresa.

Questionamento 03: Na sua planilha, os itens 7.1.7, 18.1.7 e 28.1.7, apre-
sentam quantitativos que divergem do estipulado pela prefeitura no edital

Razões do recurso: A empresa alega que é meramente aparente e foi cau-
sada por arredondamento na apresentação dos valores, podendo ser com-
provada pela proposta digital fornecida em CD 

Resposta:   De fato foi comprovado diante da verificação da proposta
fornecida por meio digital, que naquele documento o valor demonstrado
não é igual ao valor real da célula quando selecionada, sendo a diver-
gência meramente aparente. Sugerindo neste tópico a procedência das ra-
zões da empresa.

Questionamento 04, Nas suas composições, na composição do item 1.10, não foi
identificado Mão de obra ou outros insumos como combustível, tornando a com-
posição incompatível com a boa prática da engenharia de custos.

Razões do recurso: A Empresa justifica alegando que os preços são base-
ados nos apresentados pela própria administração e esta não especifica
insumos ou outros custos, ressaltando ainda que a razão apresentada
para desclassificação não consta em nenhum ponto do edital nem em lei

Resposta: Informo que o item 11. Do edital que trata da PROPOSTA COMER-
CIAL, e como esta deve ser apresentada  inclusive de forma analítica,
ainda verifica-se que em recurso a empresa não realiza questionamentos
técnicos quanto a este item, ou seja, não discorda que faltam insumos e
outros custos na sua tentativa de composição. Ressalto que a Adminis-
tração ao formular o seu orçamento pode se utilizar de cotações, con-
forme o caso em exame, tal como tabelas de referência, quando se utili-
za de cotações todos os itens indispensáveis à execução do serviço esta
inseridos, contudo, no âmbito das licitações, não pode ser utilizada
qualquer suposição, pois os concorrentes, tem OBRIGAÇÃO de apresentar
seus serviços acompanhados de TODAS as composições unitárias nos termos
do edital. Sugerindo neste tópico a improcedência das razões da empre-
sa.
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 E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27;

Questionamento 01: Na sua planilha, o valor do item 1.11 está inexequível,
pois difere do valor da taxa aplicado em legislação do CREA para valores de
ART

Razões do recurso: A empresa admite o erro, onde diz “em que passe es-
teja em desacordo com as diretrizes do CREA”,cabe ainda informar que
fere a legalidade execução de obra sem a devida regularização no CREA,
ocasionando prejuízos a Prefeitura e até a própria empresa.

Resposta:  Quanto ao percentual de participação do valor do item na
planilha orçamentaria, informo que todos os itens da planilha são ne-
cessários para execução da obra independente dos seus valores, pois
ocorria ilegalidade na inclusão de itens na planilha orçamentaria sem
que estes fossem necessário para execução do objeto, independente de
seu percentual de participação no orçamento global. Caso este analista
considerasse tal afirmação, estaria evidente o sobrepreço no referido
item uma vez que o valor da taxa é fixo e conhecido, devendo portando
desconsiderar tal composição em qualquer das duas situações. Sugerindo
neste tópico a improcedência das razões da empresa.

Questionamento 02: Nas suas composições, o valor de MO sem LS (Mão-de-obra
sem leis sociais) é igual ao valor de MO com LS (Mão-de-obra com leis soci-
ais), ou seja, não foi aplicado o percentual correspondente as Leis Sociais

Razões do recurso: A empresa diz que os percentuais de encargos sociais
já estão inclusos nos itens conforme apresentado na planilha, tanto que
não alterou os valores de custo horário de mão de obra nas composições
e estão conforme apresentado pelo SINAPI

Resposta: Cabe informar que nem todas as referências de valores do or-
çamento base são SINAPI, e mesmo que fossem, o SINAPI é uma referência
de valores para administração publica e não isenta as empresas de apre-
sentarem suas composições próprias em anexo às suas propostas, e ainda
que este profissional efetua suas análises com base nas documentações
dos licitantes e no que elas informam, não cabendo a suposições e ou
adivinhações quanto a informações que devem ser demonstradas de forma
analítica e objetiva, a não previsão de encargos sociais afeta direta-
mente o orçamento, compromete a execução da obra e fere a legislação
trabalhista, causando prejuízos a Prefeitura e a própria empresa. Ainda
o edital é claro neste sentido1 Sugerindo neste tópico a improcedência
das razões da empresa.

Questionamento 03: Conforme informa nas suas composições, o valor total da
composição já estaria com BDI, contudo, este valor (com BDI) é inserido na
planilha e sobre ele é aplicado novamente o percentual do BDI quando da soma
total, ocorre nesse sentido, duplicidade na aplicação do BDI.

Razões do recurso:A empresa admite o erro, no entanto diz que no caso
da proposta apresentada, o “valor total” do item  foi relatado como

1
11.1.3.3. Os valores unitários constantes da Proposta de Preço devem ser apresentados de forma
analítica, sendo assim demonstrada a sua composição unitária em planilhas específicas, explici-
tando as incidências das leis sociais; 
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sendo “valor com BDI”, e é um mero erro material, justificando com a
informação na composição de valor do BDI igual a zero.

Resposta: cabe informar que nas mesmas composições onde a empresa quer
que este analista faça suposições e ou deduções de forma de adivinhação,
verifica-se o valora da Mão de obra sem Leis sociais é igual ao valor de
mão de obra  com Leis sociais, portanto se a justificativa da empresa
fosse aceitável, caberia este profissional, por dedução, já que o valor
de Leis sociais é igual a zero nas suas composições, deduzir que não foi
aplicado o percentual de leis sociais (pois seria zero), não concluindo
este analista qual falha na proposta da empresa seria mais prejudicial e
justificaria melhor sua “eliminação”, palavra que utiliza em seu recur-
so. Sugerindo neste tópico a improcedência das razões da empresa.

Questionamento 04: Nas suas composições, na COMP.4 que se refere a composi-
ção do item 1.11, o valor correspondente a ART está inexequível.

Razões do recurso: A empresa acredita que a ART é insignificante para o
cumprimento do contrato.

Resposta: O CONFEA em sua RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,
onde Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Téc-
nico Profissional, diz em seu capítulo 1, Art. 2º, que  A ART é o ins-
trumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos
pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. Ainda em seu Art. 3º, Todo contrato
escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços rela-
tivos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao
registro da ART no Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva
atividade.  E conforme RESOLUÇÃO Nº 141, DE 23 JUN 1964 (1) do CONFEA
,Art. 1º -  Nenhuma obra poderá ser executada sem prévia anotação, no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, do nome da pessoa física
responsável técnica por sua execução. Ou seja, comete equívoco a empresa
em sua afirmação, uma vez que ela não pode executar obra sem a anotação
de responsabilidade técnica (ART), de forma que incorreria em ilegalida-
de.Sugerindo neste tópico a improcedência das razões da empresa.

Questionamento 05:, Nas suas composições, na COMP.2 que se refere a composi-
ção do item 1.10, não foi identificado Mão de obra ou outros insumos como
combustível, tornando a composição incompatível com a boa prática da enge-
nharia de custos.

Razões do recurso: a empresa diz que o edital não exigiu, com relação a
este item a apresentação de composição analítica detalhada, pois se
trata de cotação,

Resposta:O edital no item 11.1.3, citado acima, é claro ao exigir que os
valores unitários devem ser apresentados de forma analítica, não exclu-
indo nenhum item desta exigência. Quando a empresa diz que ainda assim
foi apresentada composição detalhada feita pela empresa na qual já esta
incluso no custo unitário todas as despesas necessárias à execução do
objeto, não se sabe com que base a empresa faz tal afirmação, pois é
evidente que não efetuou de fato a composição de tal item, pois o que
foi apresentado não pode ser considerado uma composição, e quando este
analista se refere a “boas praticas de engenharia” significa que existe
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mais de uma forma aceitável de elaborar tal composição e o que foi ela-
borado pela empresa não é aceitável quando analisado no âmbito técnico
de engenharia, pois sequer pode ser considerado como composição, na me-
dida em que, apenas copia e cola a descrição do serviço em debate, dei-
xando de maneira expressa trazer de maneira analítica os insumos que
compõe o serviço de transporte de pessoal. Sugerindo neste tópico a im-
procedência das razões da empresa.

Questionamento 06: Na pagina 79 de sua proposta, um demonstrativo dos valo-
res do transporte de insumos asfáltico, refere-se ao valor utilizado na pla-
nilha como já inserido o BDI, contudo, ao final da planilha o BDI é inserido
no somatório, ocorrendo assim duplicidade na aplicação do BDI.

Razões do recurso: A empresa diz que o BDI ou LDI apresentado no de-
monstrativo está igual a zero e não apresenta duplicidade.

Resposta: Tal como ocorreu em outras propostas analisadas, a falta de
objetividade e clareza nas composições apresentadas requer que este ana-
lista faça suposições e ou deduções de forma de adivinhação o que não é
permitido pela legislação. A empresa claramente aplica duas vezes o seu
percentual de BDI no serviço em análise, posto que, a sua própria compo-
sição informa “valor com BDI”, e logo após, na apuração do valor total,
esse valor com BDI e novamente submetido ao percentual citado. Logo, as
próprias informações trazidas pela empresa dão conta da duplicidade. Su-
gerindo neste tópico a improcedência das razões da empresa.

 CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19;

Questionamento 01, Na sua planilha, o item 16.1.2, está com quantitativo di-
vergente do estipulado pela prefeitura no edital.

Razões do recurso: Em seu recurso, a empresa admite o erro, e atribui a
falha a um “erro formal de digitação”, ao consignar 476,76 quando o
correto deveria ser 476,73

Resposta:A falha foi no quantitativo do serviço contratado. Dessa forma
como ocorreram alterações no quantitativo proposta pela empresa, por
consequência, ocorreriam no objeto estipulado pelo edital, tornando di-
vergente o proposto pela empresa do requerido pela administração. Sem
esquecer que tais alterações causam impactos diretos na proposta de pre-
ço da licitante, pois para a sua correção alteraria o valor global e sua
proposta. Sugerindo neste tópico a improcedência das razões da empresa.

Questionamento 02: Na sua planilha, o valor total do transporte de material
betuminoso com BDI está acima do estipulado pela prefeitura no edital

Razões do recurso: Empresa justifica o fato descrito acima ocasionado
devido ao arredondamento dos quantitativos e ainda que seus valores
unitários estão abaixo do estipulado no edital

Resposta: De fato. Foi constatado ao analisar o arquivo digital forneci-
do pela empresa, após realizar operações matemáticas, que a divergência
encontrada pode ser deduzida como ocasionada por arredondamentos. Suge-
rindo neste tópico a procedência das razões da empresa.
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Questionamento 03, Não foram encontradas as composições referentes aos itens
1.9 e 1.10 da planilha orçamentaria.

Razões do recurso: A empresa acredita que pelo fato de a referência de
preço dos serviços terem sido determinadas pela administração pública
por pesquisa de valor no mercado local (COTAÇÃO), não há obrigatorieda-
de de cumprir o instrumento convocatório que diz que os valores unitá-
rios das propostas devem ser demonstrados de forma analítica

Resposta: Ressalto que a Administração ao formular o seu orçamento pode
se utilizar de cotações, conforme o caso em exame, tal como tabelas de
referência, quando se utiliza de cotações todos os itens indispensáveis
à execução do serviço esta inseridos, contudo, no âmbito das licitações,
não pode ser utilizada qualquer suposição, pois os concorrentes, tem
OBRIGAÇÃO de apresentar seus serviços acompanhados de TODAS as composi-
ções unitárias nos termos do edital. Sugerindo neste tópico a improce-
dência das razões da empresa.

Questionamento 04, Na página 142 de sua proposta, um demonstrativo dos valo-
res do transporte de insumos asfáltico, refere-se ao valor utilizado na pla-
nilha como já inserido o BDI, como ao final da planilha o BDI é inserido no 
somatório, ocorre duplicidade na aplicação do BDI.

Razões do recurso:A empresa tenta se justificar alegando ter utilizado
o mesmo modelo que a administração utilizou para elaboração do seu pre-
ço de referência, e que nesta sua composição o BDI encontra-se com va-
lor 0 (Zero)

Resposta: Tal como ocorreu em outras propostas analisadas, a falta de
objetividade e clareza nas composições apresentadas requer que este ana-
lista faça suposições e ou deduções de forma de adivinhação o que não é
permitido pela legislação. A empresa claramente aplica duas vezes o seu
percentual de BDI no serviço em análise, posto que, a sua própria compo-
sição informa “valor com BDI”, e logo após, na apuração do valor total,
esse valor com BDI e novamente submetido ao percentual citado. Logo, as
próprias informações trazidas pela empresa dão conta da duplicidade. Su-
gerindo neste tópico a improcedência das razões da empresa.

Questionamento 05: Nas suas composições, não ficou explicitado a incidência 
de Leis Sociais.

Razões do recurso: A empresa tenta se justificar, alegando que a inci-
dência de Leis sociais remete-se a composição de encargos sociais apre-
sentada pela empresa em planilha separada

Resposta: Constata-se o desconhecimento do significado da palavra inci-
dência, pois a composição dos encargos sociais só demonstram de forma
analítica um percentual que pode ser utilizado, e não se este percentual
foi utilizado, ainda de outros modo a empresa cita o modelo do SINAPI e
o de composições próprias do orçamento da administração dizendo que os
utilizou como modelo, estas alegações podem ser facilmente refutadas ao
analisar suas próprias composições, pois ela possui modelo próprio de
composição. De mesma maneira, ao contrário do que alega “que não foi
apresentado um modelo no edital para tal proposição”, tal ausência se
dá, por tais composições serem submetidas à comissão em modelo próprio
da empresa, informações ratificadas no item 11.1.3.3, que assevera que
as leis sociais devem ser explicitadas, ou seja, o licitante em sua pro-
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posta poderia explicitar as leis sociais nas composições de serviços, ou
nas composições de mão de obra ou em planilha especifica (como foi rea-
lizado pelos licitantes). Disso tenho que de nenhuma forma a empresa
AMIL explicitou, ou melhor, demonstrou analiticamente ter previsto e in-
serido no seu custo de mão de obra os encargos trabalhistas. Sugerindo
neste tópico a improcedência das razões da empresa.”

Concluindo que: 

CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:  20.119.762/0001-19,  considerar  errs
formal  matemático  a  razão  de  desclassificação  quanto a  aparente
divergência  do valor total do transporte de material betuminoso com
BDI está acima do estipulado no edital, uma vez que foi possível, por
meio de mera operação matemática chegar aos valores reais e que estes
estão de acordo com o instrumento convocatório, contudo,  MANTER AS
RAZÕES DO PARECER NO SENTIDO DE CONSIDERAR  INAPTA POR: 1)  quanto a
ausência  das  composições  dos  itens  1.9  (banheiro  químico)  e  1.10
(transporte de pessoal) da planilha orçamentaria;  2)A aplicação em
duplicidade do BDI no transporte de insumos asfálticos e  3)Nas suas
composições, não ficar explicitado a incidência de Leis Sociais,4)
divergência nos quantitativos apresentados no item 16.1.2 em relação
ao estipulado no edital, ocorrendo neste sentido, descumprimento aos
itens  11.1.3.1  e  11.1.3.3,  aplicando  o  item  13.2  do  instrumento
convocatório. 

MSM  INDUSTRIAL  LTDA,  CNPJ:  05.394.853/0001-79,  considerar  erros
formais matemáticos as razões de desclassificação quanto a aparente
divergência dos valores totais exposados na proposta em relação ao BDI
discriminado,  assim  como,  considerar  erro  formal,  a  aparente
divergência  dos  quantitativos  expostos  nos  itens  7.1.7,  18.1.7  e
28.1.7, uma vez que foi possível, por meio de mera operação matemática
chegar aos valores reais e que estes estão de acordo com o instrumento
convocatório, contudo,  MANTER AS RAZÕES DO PARECER NO SENTIDO DE
CONSIDERAR  INAPTA POR: 1)  quanto a ausência de composições do  item
1.10  (transporte  de  pessoal)  da  planilha  orçamentaria;  2) na
composição do item 1.11 (taxas e emolumentos), o valor aplicado é
inexequível, pois cotou valor inferior ao máximo permitido, em item de
valor fixo descumprimento aos  itens 11.1.3.1 e 11.1.3.3, aplicando o
item 13.2 do instrumento convocatório.

E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27;  MANTER AS RAZÕES
DO PARECER NO SENTIDO DE CONSIDERAR INAPTA POR: 1) quanto a ausência
de  composições  do  item  1.10  (transporte  de  pessoal)  da  planilha
orçamentaria;  2)A aplicação em duplicidade do BDI no transporte de
insumos asfálticos e  3)Nas suas composições, não ficar explicitado a
incidência de Leis Sociais,  4) na composição do item 1.11 (taxas e
emolumentos), o valor aplicado é inexequível, apresentou desconto a
item com preço mínimo fixo, ocorrendo neste sentido, descumprimento
aos  itens 11.1.3.1 e 11.1.3.3, aplicando o item 13.2 do instrumento
convocatório.

E,  portanto,  PERMANECEM  INAPTAS  PARA  CLASSIFICAÇÃO  NO  QUESITO
PROPOSTA  COMERCIAL AS  EMPRESAS:   CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:
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20.119.762/0001-19, E.J.  CONSTRUTORA  EIRELI, CNPJ:  10.576.469/0001-27  e
M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-79”

As  empresas  antes  classificadas NÃO  TIVERAM  SUAS  PROPOSTAS
IMPUGNADAS  PELAS  DEMAIS  CONCORRENTES,  sendo  assim,  ratificando  as
razões do parecer anterior: As empresas J.J.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
LTDA e MASTER ENGENHARIA EIRELI apresentaram Planilhas e composições
compatíveis com a boa prática de engenharia de custos, atendendo o
item 11.1.1. do edital, que trata dos valores unitários e totais,
como devem ser apresentados na proposta comercial. Sendo assim, ESTÃO
APTAS PARA CLASSIFICAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL. 

DO JULGAMENTO

Conforme  se  depreende  das  razões  recursais  as  empresas
recorrentes ADMITEM grande parte das incoerências de suas composições
em  relação  a  do  Edital,  simplesmente  justificando  serem  erros
meramente formais.

Diante das claras omissões em suas composições os licitantes
desejam, a bem da verdade, que a comissão suponha valores próprios de
seu BDI, mais precisamente encargos sociais fato ocorrido com as duas
empresas  licitantes,  pois  consideram  todos  essas  composições
irrelevantes para a administração. 

Pois bem.

O que ocorreu a grosso modo foi o simples descumprimento dos
licitantes em relação as regras do edital. Não é demais lembrar que
os  erros  encontrados  dizem  respeito  a ausência  de  composições
obrigatórias, como foi trazido no parecer técnico.

O item 11.1.1.3. do edital informa que  “os valores unitários
constantes do Modelo de Proposta de Preço, devem ser apresentados de
forma analítica, sendo assim demonstrada a sua composição unitária em
planilhas específicas, explicitando as incidências das leis sociais” 

A bem da verdade foi a apresentação deficiente das composições
dos serviços citados que causou as desclassificações ora em análise.

Reprisamos, os licitantes não apresentaram estas composições de
forma analítica, conforme o edital, deixando de discriminar quais
seriam  os  valores  dos  insumos  e  da  mão-de-obra,  ou  seja,
impossibilitando  a  análise  de  itens  fundamentais  para  o  serviço.
Desta feita passamos a análise dos tópicos individuais apresentados
em recurso.

DA AUSÊNCIA DE EXPLICITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS LEIS SOCIAIS 

1) CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19, (Tópico 4 e 5)
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2) E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27 (Tópico 3 e 4)

Conforme  foi  supracitado  o  instrumento  convocatório  é  claro
quanto a necessidade de explicitação da incidência das leis sociais,
o item 11.1.1.3. assevera que  “os valores unitários constantes do
Modelo  de  Proposta  de  Preço, devem  ser  apresentados  de  forma
analítica,  sendo  assim  demonstrada  a  sua  composição  unitária  em
planilhas  específicas,  explicitando  as  incidências  das  leis
sociais”.

Para  traçarmos  um  paralelo,  colacionamos  abaixo  a  citada
explicitação realizada pelas empresas classificadas:

J.J.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, CNPJ: 11.411.952/0001-14

Figura 1
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                               Demonstrativo de incidência das leis sociais – J.J –
fls. 2923

MASTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 04.434.500/0001-92

Figura 2

Demonstrativo de incidência das leis sociais – MASTER – fls. 2616

Não  são  necessárias  profundas  análises  para  verificar  a
quantidade de informações relevantes para a administração que constam
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dos documentos supracitados trazidos pelas empresas classificadas e o
consequente vácuo das informações causado pelas omissões das empresas
recorrentes.

Conforme  verificamos  com  as  citadas  composições  é  possível
discriminar o valor pago a título de encargos do valor total dos
serviços, além de possibilitar a aferição do percentual aplicado,
evitando  a  inserção  de  encargos  trabalhistas  incompatíveis  com  o
serviço ou a omissão de encargos obrigatórios.

A mera sinalização dos encargos totais não é suficiente para a
aferição dos valores que serão realmente dispendidos pelo Município
em eventual contratação.

Por  exemplo,  ambas  as  recorrentes  informam  que  suas  leis
sociais são na casa de 114,76% (cento e quatorze vírgula setenta e
seis por cento) para cada unidade hora, fls. 2188 (EJ) e fls. 2698
(AMIL),  contudo,  por  exemplo,  na  composição  da  empresa  EJ  aquela
informa que “valor de “MO sem LS” (Mão-de-obra sem Leis Sociais) é
igual a  0” (figura  será citada  abaixo), quer  dizer, além  de não
explicitar a incidência das leis sociais em sua mão-de-obra, traz
dentro de suas próprias composições informações divergentes. 

E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27

Figura 3

Proposta de Preços – E.J CONSTRUTORA - fls. 2148

Ou o Município contrataria um serviço onde não foram aplicados
os  114,76%, portanto, o valor informado pela empresa necessita ser
majorado neste mesmo percentual, ou esse percentual, ao contrário do
que informa a empresa, já teria considerado esses encargos citados,
sendo esse o caso, permaneceria essa mácula em sua proposta, pois não
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é possível aferir como ele foi aplicado ou se os próprios percentuais
informados na tabela geral foram obedecidos. Não é demais lembrar que
essas composições inclusive podem variam de acordo com a mão-de-obra,
ou seja, a empresa poderia, justificadamente, apresentar percentual
específico para determinado seguinte de sua mão-de-obra, obviamente
respeitados os parâmetros máximos do edital.

É possível traçar outro paralelo, com a proposta da empresa
MSM,  que  aparentemente  utiliza  o  mesmo  programa  de  formulação  da
empresa EJ, onde são corretamente identificados  “MO sem LS” porém é
feita a explicitação da incidência, vejamos:

Figura 4
 

Composição – MSM – fls. 2224

Na figura 3 é possível verificar que “MO sem LS” (Mão-de-obra
sem Leis Sociais) custa 0,9, as LS (leis Sócias) custam 0,10 e que
“MO com LS” (Mão-de-obra com Leis Sociais) é de 0,19.

Posto  isso,  mesmo  após  as  razões  exposadas  pelas  empresas
CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:  20.119.762/0001-19,  e E.J.  CONSTRUTORA
EIRELI, CNPJ:  10.576.469/0001-27  subsistiu  no  entendimento  da
comissão a incongruência em suas propostas que consistiu na ausência
de  explicitação  da  incidência  das  leis  sociais,  conforme  item
11.1.3.3 aplicando o 13.8. do instrumento convocatório.

DA DUPLICIDADE NA APLICAÇÃO DO BDI OU “BDI ZERADO”

1) CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19, (Tópico 4 e 5)
2) E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27 (Tópico 3 e 4)

Para traçarmos um paralelo, colacionamos abaixo as composições
impugnadas das empresas recorrentes:

CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19
      Figura 5
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                  Proposta de Preços - CONSTRUTORA AMIL - fls. 2809

Figura 6

Proposta de Preços - CONSTRUTORA AMIL - fls. 2695

Figura 7
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Proposta de Preços - CONSTRUTORA AMIL - fls. 2695

Conforme se deduz das Figuras 5,6 e 7, o recorrente aplicou duas
vezes o BDI no serviço transporte de material betuminoso, conforme se
verifica na Figura 5 o valor deveria ser sem BDI, contudo, é o mesmo
valor  com BDI  da  planilha  orçamentária  da  Figura  6  e  7  no  seu
somatório de 15% (quinze por cento), ou seja, ocorreu a aplicação em
duplicidade do BDI no serviço citado.

Situação  semelhante  ocorreu  com  a  recorrente  EJ,  conforme
colacionamos abaixo:

                                      Figura 8

Composição Unitária – E.J CONSTRUTORA - fls. 2185

Figura 9

  Composição Unitária – E.J CONSTRUTORA - fls. 2123

conforme se Infere da Figuras 8 e 9 verificamos que o valor da
composição do serviço transporte de material betuminoso com BDI é de
R$ 1.093,58 (Figura 8, contudo, o mesmo valor é aplicado na planilha
(Figura  9),  e  novamente  aplicado  o  BDI  no  seu  somatório  de  15%
(quinze por cento),ou seja, ocorreu a aplicação em duplicidade do BDI
no serviço citado. 

A  mera  necessidade  de  suposição  por  parte  do  analista  e  da
comissão das informações contidas na proposta da empresa já são fatos
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proibidos  pelo  instrumento  convocatório  que  exige  que  a  proposta
deverá ser “redigida com clareza, em língua portuguesa, sem emendas,
borrões ou ressalvas, nem condições escritas à margem2“.

 São  necessários  apontamentos  quanto  a  real  finalidade  das
composições apresentadas pelas empresas para fins de esclarecer a
gravidade  de  suas  omissões  para  a  correta  análise  das  propostas,
ademais, a consequência lógica da aplicação de “BDI ZERADO” que foi
ventilada nas peças recursais.

Veja, a finalidade da planilha de custos e formação de preços é
detalhar os componentes de custo que incidem na formação do preço dos
serviços.

Daí porque o preenchimento da planilha deve refletir o efetivo
encargo financeiro que decorre dos componentes de custos que oneram a
execução  do  serviço,  de  modo  a  tornar  factível  a  análise  de
aceitabilidade/exequibilidade de sua proposta3.

Ocorre  que  determinados  componentes  de  custos  formadores  do
preço têm seus valores definidos por lei ou instrumento normativo, de
modo que, a rigor, não variam de empresa para empresa (a exemplo do
percentual de INSS e FGTS). Por outro lado, alguns componentes de
custos não permitem a definição do valor exato a ser considerado,
pois variam conforme a estratégia negocial e a realidade de cada
empresa.

No primeiro caso, quando da elaboração de sua proposta, cabe à
empresa licitante adotar, em sua planilha de custos e formação de
preços, o exato valor determinado pelo respectivo instrumento legal
que o define.

No Acórdão nº 669/2008 – Plenário, por exemplo, o TCU determinou
à Administração o dever de, ao examinar a exequibilidade do preço
proposto na licitação, observar:

os  diversos  dispositivos  legais  atinentes  ao  Direito
Tributário  e  ao  Direito  Trabalhista  com  vistas  à  correta
análise dos demonstrativos de formação de preços quando das
futuras contratações de prestação de serviços de tecnologia
da informação por alocação de postos de trabalho, rejeitando
as  propostas  que  eventualmente  contenham  parcelas  ou
percentuais  indevidos,  por  exemplo,  no  item  referente  a
seguro por acidente de trabalho.

Para os componentes de custos cujos valores não são fixados por
instrumento  legal,  cada  empresa  terá  liberdade  para  defini-los,

2 Item 11.1.1 do Edital
3
Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n. 262, p.
1164, dez. 2015 
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conforme sua estratégia negocial e, a princípio, a Administração não
pode arbitrar valores mínimos a serem adotados compulsoriamente pelos
licitantes,  pois  tal  prática  configuraria  a  definição  de  preços
mínimos, o que é vedado pelo art. 40, inc. X, da Lei nº 8.666/93.

Exatamente  nesse  sentido  formou-se  a  decisão  do  Tribunal
Regional Federal da 5ª Região no AGTR nº 67.014/RN:

Com  relação  aos  serviços  de  vigilância,  os  custos  com
“auxílio doença”, “licença paternidade/maternidade”, “faltas
legais” e “acidente de trabalho” dependem fundamentalmente,
das políticas de recursos humanos e de segurança do trabalho
de cada empresa, inexistindo parâmetros legais que permitam
taxá-los de simbólicos ou irrisórios.

Atente-se,  no  entanto,  que  isso  não  autoriza  a  licitante
simplesmente a zerar esses custos a fim de reduzir o valor final de
sua proposta e vencer a licitação. O preenchimento da planilha deve
refletir o efetivo encargo financeiro que decorre dos componentes de
custos que oneram a execução do serviço, de modo a tornar factível a
análise  de  aceitabilidade/exequibilidade  de  sua  proposta  pelo
pregoeiro.

Como bem se sabe, a comissão não pode classificar propostas que
consignem  preços  inexequíveis,  assim  entendidos  aqueles  que,
comprovadamente,  forem  insuficientes  para  a  cobertura  dos  custos
decorrentes da contratação pretendida.

A conjugação desses fundamentos permite concluir que, se por um
lado a lei não define um valor mínimo para determinados componentes
de custos que incidem na execução do objeto, por outro lado, não se
admite a simples indicação de valor zero, irrisório ou simbólico,
pois  as  propostas  devem  consignar  valores  que  viabilizem
economicamente a execução do encargo. Daí porque, ainda que não seja
possível  a  Administração  definir  o  valor  mínimo  para  esses
componentes de custo, é dever da licitante cotar valor compatível com
a realidade de mercado.

Sob esse enfoque, a licitante somente poderá cotar valor zero,
irrisório  ou  simbólico  quando  renunciar  parte  ou  a  totalidade  da
remuneração  relativa  a  materiais  e  instalações  de  sua  própria
propriedade, conforme prevê o art. 44, § 3º, da Lei nº 8.666/93:

Art. 44. (…)

§ 3º Não se admitirá proposta que apresente preços global ou
unitários  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,
incompatíveis  com  os  preços  dos  insumos  e  salários  de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto  quando  se  referirem  a  materiais  e
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instalações  de  propriedade  do  próprio  licitante,  para  os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
(Grifamos.)

Agora atente-se, a Lei nº 8.666/93 deixa claro que a renúncia em
exame somente será admissível se tratar de valores de materiais e
instalações  de  propriedade  do  próprio  licitante.  Logo,  não  cabe
renunciar na composição do preço cotado valores relativos a materiais
e instalações que a licitante ainda não tenha e que somente serão
adquiridos futuramente.

A razão que rege a norma é simples: na formação da planilha de
custos e formação de preços, devem ser indicados os valores de todos
os componentes  de custo,  de modo  que o  preço cotado  viabilize a
execução  do  encargo.  Contudo,  se  a  licitante  já  tem  determinados
materiais e instalações, já tendo arcado, em momento anterior, com os
valores desses itens, esses custos não onerarão a execução do futuro
contrato,  podendo  ser  renunciados  para  conferir  uma  vantagem
competitiva à licitante e uma vantajosidade maior à Administração na
formação do preço.

Essa ordem de ideias foi adotada pelo Tribunal de Contas da
União no julgamento do Acórdão nº 2.186/2013 – 2ª Câmara. Naquela
oportunidade,  a  licitante  cotou  o  valor  de  R$  56.166,50  para
componente  de  cisto  orçado  pela  Administração  no  valor  de  R$
3.387.700,00,  sob  o  argumento  de  que  estaria  em  fase  final  de
execução de contrato que contempla objeto idêntico ao licitado no
certame em tela, o que reduziria seus custos na implementação de nova
avença. Argumentou estar em processo de negociação da compra de novos
materiais e que a realização de serviços dentro do (…), ainda que com
baixa margem de lucro, seria estratégia comercial interessante para
captação de outros clientes da iniciativa privada.

O TCU refutou esses argumentos, sob o fundamento de que, à luz
do disposto no § 3º do art. 44 da Lei nº 8.666/93, a aceitação da
condição  excepcional  “poderia  ocorrer  quando  do  fornecimento  de
‘materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração’, mas o
representante  não  logrou  êxito  em  comprovar  a  mencionada
singularidade”. Ademais, o Ministro Relator consignou em seu Voto:

7. Suas alegações de que está em vistas de realizar volumosa
compra  dos  materiais,  que  lhe  permitiriam  considerável
desconto  na  aquisição,  não  são  suficientes  para  que  sua
proposta,  em  patamar  tão  inferior  ao  estimado,  possa  ser
aceita. Não possuir os insumos em estoque, como declarado
pela  própria  empresa,  importa  em  elevado  risco  para  a
Administração, que, ao contratá-la, poderia ficar sujeita ao
sucesso do processo de compra dos materiais para viabilizar
a execução do contrato.
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(…)

8.  É  de  se  observar  que  a  empresa  ainda  não  possui  os
materiais  demandados  e,  sem  que  tenha  feito  provisão
suficiente  em  seu  orçamento,  declarou  que  realizará  as
aquisições necessárias ao adimplemento do contrato.

9. A insegurança instaurada pela aceitação de proposta desse
teor é justamente aquela repelida pelo § 3º do art. 44 da
Lei  8.666/1993,  que  não  admite  propostas  irrisórias/nulas
dissociadas  de  garantias  fáticas  que  mitiguem  o  risco  de
inexecução do contrato.

(…)

11. Além disso, não é razoável que o gestor público aceite
proposta vazada em preço inferior a 2% do estimado, mormente
quando  a  licitante  não  evidencia  de  forma  contundente  a
possibilidade de execução de sua oferta.

12. Como a Administração não alcança os traços da estratégia
comercial da empresa e não pode vislumbrar seus artifícios
para alcance de metas e objetivos internos, alegações de que
os insumos a serem fornecidos seriam comprados com descontos
significativos,  ou  mesmo  de  que  é  interesse  comercial  da
empresa  realizar  o  contrato  para  facilitar  a  captação  de
clientes privados não tornam aceitável uma proposta desse
patamar.

Na situação em exame, conclui-se que, se, por um lado, a lei não
define um valor mínimo para determinados componentes de custos que
incidem na execução do objeto, por outro, não se admite a simples
indicação de valor zero, irrisório ou simbólico, pois as propostas
devem consignar valores exequíveis, ou seja, capazes de viabilizar
economicamente a execução do encargo.

Para os itens de custos cujo valor não seja definido por lei,
cumpre à licitante cotar valores de mercado, conforme sua estratégia
e  realidade  empresarial,  somente  sendo  admitida  a  cotação  preços
simbólicos, irrisórios ou de valor zero para materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à
parcela ou à totalidade da remuneração, mediante comprovação pela
licitante de que já tem esses itens.

Em  que  pese  não  exista  previsão  no  edital  da  renúncia  de
remuneração com fundamento no § 3º do art. 44 da Lei nº 8.666/93,
também  não  foi  declarado  pelas  empresas  recorrentes  nada  neste
sentido,  logo,  essa  patologia  nas  propostas  que  não  explicitam  a
aplicação das leis sociais e que na mesma forma exibem “BDI ZERO”
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supõe  sua  aplicação  em  duplicidade,  convergiriam  para  o  mesmo
resultado, qual seja, a desclassificação dos licitantes.

Posto  isso,  mesmo  após  as  razões  exposadas  pelas  empresas
CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:  20.119.762/0001-19,  e E.J.  CONSTRUTORA
EIRELI, CNPJ:  10.576.469/0001-27  subsistiu  no  entendimento  da
comissão a incongruência em suas propostas que consistiu na aplicação
em duplicidade no BDI, em detrimento ao item 11.1.3.1 e 11.1.3.4
aplicando o item 13.8. do instrumento convocatório. 

DA INEXEQUIBILIDADE DO VALOR ATRIBUÍDO A “TAXA DO CREA”

E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27, (Tópico 2)
M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-79 (Tópico 1)

Ambas as empresas apresentaram valores divergentes à referência
do edital, sendo que a empresa  E.J ofertou desconto (fls. xxxx) em
uma taxa de valor fixo, e a empresa  M.S.M ofertou valor superior
(fls. xxxx).

A  consequência  prática  das  duas  incongruências  é  a
inaceitabilidade de suas propostas. Veja, tal como acontece com os
tributos,  as  taxas  e  outros  emolumentos  que  tem  valor  fixo
determinado por ato normativo  não são passíveis de desconto, muito
menos de “sobrepreço”. A título exemplificativo, não seria aceitável
qualquer empresa apresentar sua proposta com desconto no valor de
ISS,  ademais,  também  não  poderia  compor  em  sua  proposta  valor
superior a alíquota a qual esta enquadrada.

Em  que  pese  o  valor  das  taxas  não  ser  considerável
economicamente  em  relação  ao  valor  global  da  licitação,  a
impropriedade em análise, não é considerada erro material, aritmético
de  fácil  constatação,  verifica-se  que  as  empresas  propositalmente
ofereceram  desconto  e  “sobrepreço”,  respectivamente,  em  item  não
suscetível  de  modificação,  logo,  esta  patologia,  considerada  no
conjunto das demais patologias encontradas foi considerada relevante.

O  instrumento  convocatório  informa  no  item  13.5.  que  serão
desclassificadas as propostas que  apresentarem valores unitários e
global,  superiores  ao  limite  máximo  estabelecido  nas  planilhas
orçamentárias, a título de critério de aceitabilidade das propostas,
conforme determina o inciso X do Art. 40 da Lei 8.666/93.

Ademais  também  é  advertido  no  item  13.6  que  serão
desclassificadas  as  propostas  que  apresentarem  preços
manifestadamente  inexequíveis,  não  sendo  necessários  maiores
cálculos, visto que a taxa tendo valor fixo, qualquer proposta abaixo
do mínimo tornaria impossível seu pagamento e assim sua expedição.

Posto isso, mesmo após as razões exposadas pelas empresas  E.J.
CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27 e M.S.M.  INDUSTRIAL
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LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-79, subsistiu no entendimento da comissão a
incongruência  em  suas  propostas  que  consistiu  na  apresentação  de
proposta  acima  do  máximo  determinado  em  detrimento  ao  item  13.6
aplicando o item 13.8. do instrumento convocatório.

DA AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÃO DO ITEM 1.10 COMP. 2
(TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS)

1) CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19, 
2) E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27 
3) M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-79

As três recorrentes trazem praticamente as mesmas alegações no
sentido  que  o  Município  ofereceu  cotação  e  por  isso  não  seriam
necessárias as composições unitárias de custos.

As empresas confundem as cotações realizadas para estabelecer as
referências  da  administração  para  fins  da  elaboração  das  devidas
reservas orçamentárias do seu dever de elaborar suas propostas de
preços  COM  TODAS  as  composições  unitárias  pertinentes.  Veja,  o
instrumento convocatório adverte que “os valores unitários constantes
da Proposta de Preço devem ser apresentados de forma analítica, sendo
assim demonstrada a sua composição unitária em planilhas específicas,
explicitando  as  incidências  das  leis  sociais”  item  11.1.3.3,  já
tratado acima.

A administração ter determinado seu valor estimado por meio de
cotações não autoriza os licitantes a deixar de compor de maneira
analítica  SEUS  preços,  conforme  foi  tratado  quando  do  tópico  da
explicitação da incidência das leis sociais, a falta de demonstração
dos itens que compõe esse transporte obriga a Administração a supor
os valores pagos a esta mão-de-obra, omissão que não pode ser admita
em detrimento do  

E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27

Figura 10

Composição Unitária – E.J CONSTRUTORA - fls. 2137
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M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-79
Figura 11

Composição Unitária – M.S.M  - fls. XXXX

A recorrente CONSTRUTORA AMIL LTDA sequer realizou essa previsão
(mesmo genérica) tal como ocorreu no item 10.9 (banheiro químico),
não sendo possível colacionar o documento para referência.

Para  traçarmos  um  paralelo,  colacionamos  abaixo  a  citada
explicitação realizada pelas empresas classificadas:

J.J.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, CNPJ: 11.411.952/0001-14

Figura 12

Composição Unitária – JJ  - fls. XXXX

MASTER ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 04.434.500/0001-92

Figura 13

Composição Unitária – MASTER  - fls. XXXX

Verificamos que a bem da verdade nenhuma das três recorrentes
realizou composições de custos, as empresas E.J e M.S.M realizaram
mera  previsão  do  serviço  apenas  copiando  e  colando  a  descrição
citada, sem contudo, abrir reais composições do item em debate como
foi  realizado  pelos  demais  concorrentes,  a  empresa  AMIL  sequer
realizou esta previsão, em que pese a falta de zelo maior da última
citada  o  resultado  prático  das  omissões  das  três  empresas  é  a
imprestabilidade do item citado para o fim exigido na atual fase do
certame.

Posto isso, mesmo após as razões exposadas pelas empresas E.J.
CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27 E M.S.M. INDUSTRIAL LTDA.,
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CNPJ  05.394.853/0001-79 subsistiu  no  entendimento  da  comissão  a
incongruência  em  suas  propostas  que  consistiu  na  ausência  de
composição  de  custos  do  item  1.10  (transporte  de  funcionários),
quanto  a  CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:  20.119.762/0001-19,  além  da
omissão quanto ao item 1.10 o item 1.09 (banheiro químico) também não
foi realizada, aplicando o item 13.8. do instrumento convocatório. 

DA ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ERRO FORMAL DE DIGITAÇÃO

CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19;

A  empresa  alega  que  o  item  16.1.2,  está  com  quantitativo
divergente  do  estipulado  pela  no  edital  por  erro  formal  de
digitalização.

Ao  contrário  dos  demais  questionamentos  onde  foram  possível
correções pela mera aplicação matemática dos valores em relação aos
quantitativos, no presente tópico, se verifica-se um claro erro da
admitido  da  licitação  na  formulação  de  suas  propostas,  logo,  não
sendo  de  natureza  meramente  formal  matemática,  o  que  exigiria  a
alteração  dos  termos  da  proposta  impactando  nos  quantitativos
estimados  pelo  orçamentista  em  relação  ao  que  foi  ofertado  pela
empresa.

Não é demais lembrar que todas as patologias apresentadas, a
grosso  modo,  foram  erros  de  “digitação”  ou  “formulação”  a
possibilidade  de  saneamento  de  erro  declarados  pela  empresa,  por
consequência resultaria também na possibilidade nas demais correções,
procedimento que não é previsto no edital e atenta quanto a isonomia
e a legalidade.

Posto  isso,  mesmo  após  as  razões  exposadas  pelas  empresas
CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:  20.119.762/0001-19; subsistiu  no
entendimento  da  comissão  a  incongruência  em  suas  propostas  que
consistiu na divergência do quantitativo proposto pela empresa ( item
16.1.2) em relação ao estipulado no edital, havendo infringência ao
item 13.7. do instrumento convocatório.

DA  ALEGAÇÃO  DA  OCORRÊNCIA  DE  ERRO  FORMAL  EM  RAZÃO  DE
ARREDONDAMENTO

M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-79

A  empresa  MSM  alega  que  a  discrepância  entre  as  somas  das
planilhas  e  o  porcentual  aplicado  é  erro  formal  derivado  de
arredondamentos,  e  que  o  mesmo  acontece  na  descrição  dos
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quantitativos  (Item 7.1.7,18.1.7 e 28.1.7) informados em relação ao
edital.

Necessário registrar que em reanálise do setor de engenharia,
foi  possível  verificar  a  desorganização  da  proposta  da  empresa
recorrente, que no meio digital apresenta suas composições em células
com valores meramente inseridos sem links, ancoramentos ou aplicação
de  operações  matemáticas  que  justifiquem  o  valor  ali  exposto,
contudo,  visando  apurar  os  resultados  foram  realizadas  operações
matemáticas  destinadas  apurar  se  o  valor  impresso  é  o  mesmo  do
resultado operação matemática.

 Neste  mesmo  sentido,  procedemos  a  análise  na  descrição  dos
quantitativos dos Itens 7.1.7,18.1.7 e 28.1.7, informados em relação
ao  edital.  E  ao  refazer  a  operação  matemática  (Valor  Unitário  x
Quantitativo = Resultado e Resultado/valor unitário = quantitativo)
encontramos  o  quantitativo  correto,  ocorrendo,  nesse  caso,  como
alegou a empresa arredondamentos na versão impressa de sua proposta
em detrimento do resultado matemático exibido na proposta.

Posto  isso,  após  as  razões  exposadas  pela  empresa  M.S.M.
INDUSTRIAL  LTDA.,  CNPJ  05.394.853/0001-79  subsistiu  em  parte  o
entendimento da comissão quanto as incongruências em suas propostas.
Provendo, neste particular, o recurso da  M.S.M. INDUSTRIAL LTDA.,
CNPJ  05.394.853/0001-79,  para  considerar  a  aparente  falha  na
descrição dos quantitativos dos Item 7.1.7,18.1.7 e 28.1.7 informados
em relação ao edital e aparente discrepância dos valores da aplicação
do BDI em relação aos valores totais da sua proposta,  meros erros
formais matemáticos, posto que, refazendo a operação matemática com
os valores informados encontramos o valor correto exposto no edital,
sem esquecer que as citadas divergências são da casa de centavos o
que  reforça  a  ocorrência  de  aplicação  de  arredondamentos  pelos
programas utilizados.

DO VALOR DE TRANSPORTE ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO
DA  ALEGAÇÃO  DA  OCORRÊNCIA  DE  ERRO  FORMAL  EM  RAZÃO  DE

ARREDONDAMENTO

CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19 

Conforme se verifica na Figura 6 antes mencionada, o valor da
proposta da empresa AMIL para o serviço de transporte de material
betuminoso  ficou,  aparentemente,  acima  do  máximo  estimado  pela
administração, de forma que ocorreu a aplicação do item 13.54.

4 13.5.  Serão desclassificadas  as propostas  que apresentarem  valores unitários  e global,
superiores ao limite máximo estabelecido nas planilhas orçamentárias constante do Anexo II
do presente edital, a título de critério de aceitabilidade das propostas, conforme determina
o inciso X do Art. 40 da Lei 8.666/93. 

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

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



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

O  valor  máximo  permitido  pela  administração  era  de  R$
1.240.402,00  (um milhão duzentos e quarenta mil quatrocentos e dois
reais) – Figura 7 - enquanto a empresa apresentou sua proposta no
valor  de  R$  1.240.426,61  (um  milhão  duzentos  e  quarenta  mil
quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), ou seja
cerca de R$ 24,61 (vinte e quatro reais e sessenta e um centavos)
acima do permitido.

Neste  sentido,  procedemos  a  análise  na  descrição  dos
quantitativos e valores unitários informados em relação ao edital. E
ao refazer a operação matemática (Valor Unitário x Quantitativo =
Resultado)  encontramos  resultado  final  de  acordo  com  o  estimado,
ocorrendo,  nesse  caso,  como  alegou  a  empresa  arredondamentos  na
versão impressa de sua proposta em detrimento do resultado matemático
exposto na proposta, conforme também foi verificado em reanálise do
setor técnico.

Posto isso, após as razões exposadas pela empresa  CONSTRUTORA
AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19 não  subsistiu o entendimento da
comissão quanto as incongruências em suas propostas neste particular.
Provendo, no tópico abordado, o recurso da recorrente para considerar
o valor ofertado para o transporte de material betuminoso, dentro do
estimado pela administração, tratando o valor exposado na proposta
aparentemente, erro  formal  matemático,  posto  que,  refazendo  a
operação matemática com os valores informados encontramos o valor
correto exposto no edital, sem esquecer que as citadas divergências
nas  inúmeras  planilhas  são  da  casa  de  centavos  o  que  reforça  a
ocorrência  de  aplicação  de  arredondamentos  pelos  programas
utilizados.

DA ALEGADO DE ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO

E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27

A empresa alega Que o fundamento da desclassificação quanto ao
item 11.1.1 (formulação da proposta comercial) não é indagação válida
a desclassificar a empresa pois formulou sua proposta nos termos do
item citado.

Em que pese a alegada fundamentação errônea, as próprias razões
da empresa recorrente, em conjunto com o julgamento realizado pela
comissão são suficientes para sanar eventuais “omissões” quanto a
fundamentação.

Tanto  são  inteligíveis  as  razões  de  desclassificação  da
recorrente  que  foram  devidamente  “justificadas”  em  suas  razões
recursais, sem esquecer, que entre estas razões encontram-se itens em
que a empresa após admitir a incongruência simplesmente ressalta que
tem pouco repercussão econômica.
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Não é demais lembrar que o item citado (Item 11.1.1.) determina
que a proposta deva ser redigida com clareza, sendo que os itens
subsequente explicam os tópicos fundamentais do que a administração
entendeu  como  clareza,  ou  como  “boa  prática  de  engenharia  de
composição de custos” tão combatida pela recorrente, quer dizer, a
falta de explicitação de leis sociais, por exemplo, necessariamente
causa  obscuridade  na  proposta,  ou  seja,  não  redigida  de  maneira
clara.

As fundamentações específicas e as descrições individuais de
cada  patologia  encontrada  nas  propostas  encontram-se  tanto  no
julgamento dos recursos, tanto no parecer técnico de reanálise.

Posto isso, mesmo após as razões exposadas pelas empresas  E.J.
CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27 subsistiu o entendimento
da  comissão  quanto  a  suficiente  fundamentação  de  sua
desclassificação.

DA  ALEGADA  POSSIBILIDADE  DE  SANEAMENTO  E/OU  CONVOCAÇÃO  DAS
EMPRESAS PARA A APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS

1)CONSTRUTORA AMIL LTDA, CNPJ: 20.119.762/0001-19, (Tópico 6)
2)E.J. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 10.576.469/0001-27 (Tópico 6)
3)M.S.M. INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 05.394.853/0001-79 (Tópico 5)

As empresas questionaram a possibilidade de apresentação destas
composições faltantes por meio de diligência e/ou convocação para sua
apresentação posterior.

Não  é  demais  lembrar  que  a  apresentação  posterior  destas
composições além de não ser prevista no edital em flagrante afronta
ao  princípio  da  legalidade  e  da  isonomia, alteraria  o  valor  da
proposta  da  recorrente,  que  no  mínimo  teria  que  “compensar”  suas
omissões em outros itens para não alterar o valor global proposto.

Nesse sentido, in verbs:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO.
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADE. VALOR DA PROPOSTA NÃO
ATINGIDO.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  PRINCÍPIO  DO
FORMALISMO MODERADO.
O  deferimento  de  medida  liminar  em  mandado  de
segurança exige a presença dos requisitos do inciso
III  do  art.  7º  da  Lei  nº  12.016/2009,  com  as
ressalvas do §2º.  O equívoco constante da planilha
de  custos  e  formação  de  preço  não  interferiu  na
proposta, nem causou prejuízo à administração ou aos
demais  licitantes.  Observância  do  princípio  do
formalismo moderado, considerando a inexistência de
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irregularidade  que  macule  as  condições  de
habilitação  da  impetrante. AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
PROVIDO,  DE  PLANO.  (Agravo  de  Instrumento  nº
70062996012, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Marilene  Bonzanini,
Julgado em 12/12/2014).

O próprio enunciado elucida quanto a inaplicabilidade do caso
concreto  em  relação  ao  que  foi  analisado  pelo  judiciário.  Em  um
primeiro momento é exposto “VALOR DA PROPOSTA NÃO ATINGIDO”, ora, a
correção dos quantitativos em relação ao edital e a inserção destas
novas composições alterará inegavelmente a proposta, na verdade a
comissão estaria realizado novo recebimento de proposta privilegiando
o recorrente em desfavor aos demais licitantes.

Ademais  no  resumo  é  explicado  que  “o equívoco  constante  da
planilha de custos e formação de preço não interferiu na proposta,
nem causou prejuízo à administração ou aos demais licitantes”, veja,
primeiro temos o pressuposto que a planilha de custos e formação de
preço não interferiu na proposta, o que sabemos que irá pois o preço
irá ser alterado, em segundo momento temos que “nem causou prejuízo à
administração ou aos demais licitantes” veja, os outros concorrentes
não incorreram no mesmo erro do recorrente, e muito embora para a
administração o certame seja, na visão do recorrente, a simples busca
da  proposta  mais  vantajosa,  certamente  isso  não  justificaria  o
desrespeito a legalidade e a isonomia com os demais interessados.

Para compreensão do Acórdão trazemos na íntegra os termos do Art
71 da  Lei 8.666/1993:

Art. 71.  O  contratado  é  responsável  pelos  encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do contrato. 

Pois bem.

São Necessários dois apontamentos fundamentais antes das demais
considerações sobre o tópico em exame:

1) O certame em referência tem como modalidade a Concorrência,
nos termos do Art. 22,I, da Lei 8.666/1993.

2) A causa da desclassificação da recorrente não foi somente a
incompatibilidade do quantitativo e/ou unidade de medida apresentada
na sua planilha orçamentaria da proposta em relação ao quantitativo
do edital mas também a ausência de composições dos seus serviços.
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Foram  necessários  todos  esses  apontamentos  porque  buscamos
entender  o  paradigma  trazido  pelas  empresas  no  Acórdão  nº
18.11/2014  ,  com  menção  ao  2637/2015  –  TCU  –  Plenário,  esta
administração  sempre  buscou  dirigir  suas  licitações  com  a  maior
lisura e escorreita harmonia com os órgãos fiscalizadores, ainda que,
não seja diretamente fiscalizada por eles, como é o caso do TCU.

O  próprio  paradigma  trazido  pela  recorrente,  assim  como  o
judicial, não poderia ser aplicado ao caso concreto.

Pontuamos que o acórdão em exame analisa um pregão eletrônico  5,
Processo 013.754/2015-7 (2637/2015 numeração do TCU). O Mesmo ocorreu
com vários dos acórdãos trazidos como paradigma:

Acórdão nº 834/2015 -TCU-Plenário - pregão eletrônico 174/2014-
AC da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, cujo objeto
é a prestação de serviço de telecomunicações pelo período de 60
meses, 

Acórdão  nº  1.811/2014  -TCU-Plenário  -Pregão  Eletrônico  nº
36/2013,  conduzido  pela  Universidade  Federal  da  Integração
Latino-Americana (Unila). 

Acórdão  nº  2.546/2015 -TCU-Plenário  -  pregão  eletrônico
promovido  pela  Fundação  Biblioteca  Nacional  com  vistas  à
contratação de serviços terceirizados de natureza continuada,
apoio operacional, atividades auxiliares e complementar 

É  comum  a  utilização  hermenêutica  equivocada  das  regras
próprias dos pregões, com a utilização subsidiária da 8.666/93 em
relação àqueles primeiros e não o contrário.

Veja,  é  próprio  do  rito  do  pregão  realizar-se  diligências
necessárias a confirmar tanto a exequibilidade quanto a correção da
proposta vencedora. Tanto é que um dos tópicos que não foi inserido
da peça recursal condenou aqueles órgão por “9.3.3. não realização,
por meio do sistema, de negociação com a licitante vencedora a fim de
obter melhor proposta, em afronta ao art. 24, §§ 8º e 9º, do Decreto
5.450/2005, e à jurisprudência do TCU, conforme Acórdãos 3.037/2009 e
694/2014,  ambos  do  Plenário”  Não  é  demais  lembrar  que  o  decreto
citado nada mais é que aquele que Regulamenta o pregão, na forma
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns.

5
PE nº 002/2015 da Fundação Nacional de Saúde, cujo objeto é a contratação de central de
serviços (service desk) para a manutenção de equipamentos, atendimento e suporte técnico remoto
e presencial às solicitações dos usuários referentes aos ativos de tecnologia da informação
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Ou seja, a comissão no paradigma apresentado não atentou ao §3º
do Art. 26 do  Decreto nº 5.450, de 31 de Maio de 2005, que abaixo
trazemos:

Art. 26.  Declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante  poderá,
durante  a  sessão  pública,  de  forma  imediata  e  motivada,  em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar
as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos  elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

     § 3o  No  julgamento  da  habilitação  e  das  propostas,  o
pregoeiro  poderá  sanar  erros  ou  falhas  que  não  alterem  a
substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível  a  todos,  atribuindo-lhes  validade  e  eficácia  para
fins de habilitação e classificação. 

Na verdade para evitar esses equívocos o próprio decreto no
Art6o informa  que  a  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma
eletrônica, não se aplica às contratações de obras de engenharia, bem
como às locações imobiliárias e alienações em geral. 

É necessário lembrar que o rito do pregão, ainda mais na sua
forma  eletrônica,  foi  pensado  para  prestigiar  sobremaneira  a
celeridade e o mínimo de formalismo, isso implica na modificação de
várias  premissas  das  licitações  regidas  pela  8.666/93,  justamente
porque  o  objeto  deve  ser  simples  não  sendo  necessário  maior
diligência  ou  análise  profunda  como  em  regra  acontece  nas
concorrências e tomadas de preços.

Enquanto no pregão o menor preço torna-se o arrematante e serão
recebidos  seus  documentos  para  a  análise  de  sua  habilitação  e
eventual  exequibilidade  de  sua  proposta  (sendo  inclusive  bastante
questionável se falar em inexequibilidade em pregão), colocando o
pregoeiro como diligente para sanear erros formais para consagrar o
menor preço como vencedor, na tomada de preços nós temos disputa
igualitária entre todos os concorrentes em suas duas fases, e não
diligências para consagrar o menor preço.

Não é demais lembrar que esta comissão diligenciaria em todas as
empresas habilitadas e não apenas na melhor colocada, o que quer
dizer  que,  a  menor  proposta  não  poderá  receber  tratamento
privilegiado  em  relação  as  demais,  todos  são  submetidas  aos
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regramentos  dispostos  no  edital,  ao  contrário  do  aconteceria  no
pregão em que existe um foco na mais bem classificada.

A  causa  da  desclassificação  das  empresas  foram ausências  de
composições e não meros erros matemáticos.

Deve  ficar  claro  que  a  Comissão  de  Licitação  somente  pode
realizar diligências quando houver dúvida sobre algum ponto obscuro
ou complementar a instrução do processo (art. 43, § 3°). Este mesmo
dispositivo legal ressalva que os documentos que deveriam constar
originalmente da proposta e não constaram, não poderão ser juntados. 

No momento de apresentação dos envelopes o licitante deve ter
conhecimento  em  face  das  exigências  legais  e  editalícias  quais
documentos deve apresentar. Não os trazer caracteriza descumprimento
à  lei  e  ao  edital,  devendo  ocorrer  a  inabilitação  ou  a
desclassificação, conforme o caso. 

Como salienta Jessé Torres (2009, p. 526) a proibição de serem
aceitos posteriormente respeita o direito dos demais licitantes ao
processamento  do  certame  de  acordo  com  as  exigências  do  edital.
Então, a comissão de licitação ou o pregoeiro estão proibidos de
ordenar  diligências  que  tenham  como  finalidade  a  inclusão  de
documentação que deveria acompanhar a proposta.

O TCU segue a mesma linha o Acórdão 220/2007- Plenário. “Também
contraria o § 3º do mesmo artigo, pois aceita a inclusão posterior de
documentos  e  informações  que  deveriam  constar  originariamente  da
proposta, uma vez que a conformidade desses documentos e informações
com os requisitos do edital são considerados para a classificação da
proposta’,  do  acórdão  é  relevante  trazer  o  item  9.2.3,  abaixo
trazido:

9.2.3 na realização de licitações, exija de todos os licitantes
habilitados  a  apresentação  da  sua  proposta  com  o  respectivo
detalhamento  de  preços  (composições  analíticas  de  preços,  de
encargos sociais e de BDI) e com todos os demais documentos
necessários ao julgamento da licitação, em cumprimento ao art.
43, incisos IV e V, da Lei nº 8.666/93,  não admitindo, sob
qualquer hipótese, a inclusão posterior de nenhum documento ou
informação  necessária  para  o  julgamento  e  classificação  das
propostas,  conforme  os  critérios  de  avaliação  constantes  no
edital, em atendimento ao que dispõe o § 3º do mesmo artigo;
(grifamos)
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Conceder prazo para a recorrente sanar erros que ela considera
materiais, além de estabelecer benefício não previsto no instrumento
convocatório  –  na  medida  em  que  não  pode  ser  considerado  uma
diligência – fere o tratamento isonômico e a impessoalidade que deve
permear o certame. Deter a proposta de menor preço não empodera a
recorrente de qualquer tipo de tratamento diferenciado.

Nesse sentido, pelos argumentos acima expostos, quanto ao pedido
de  convocação  da  empresa  para  sanar  os  erros  encontrados  em  sua
planilha,  esta  Comissão  decide  pela  improcedência  do  pedido  da
recorrente, na medida em que, conceder prazo para sanar erros que ela
considera materiais, além de estabelecer benefício não previsto no
instrumento convocatório – na medida em que não pode ser considerado
uma diligência – fere o tratamento isonômico e a impessoalidade, sem
esquecer que a jurisprudência trazida esta direcionada claramente aos
pregões e RDC que são submetidos a um rito diferente da licitação em
análise.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, esta comissão decide por CONHECER DOS PRESENTES
RECURSOS,  por  tempestivos,  para  no  MÉRITO  JULGÁ-LOS  PARCIALMENTE
PROCEDENTES pelos fundamentos de fato e de direito trazidos acima,
conforme conclusões abaixo:

CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:  20.119.762/0001-19,  considerar
erros formais matemáticos as razões de desclassificação quanto o
valor total do transporte de material betuminoso com BDI está
acima do estipulado no edital, uma vez que foi possível, por
meio de mera operação matemática chegar aos valores reais e que
estes estão de acordo com o instrumento convocatório, contudo,
MANTER  A  DESCLASSIFICAÇÃO,  1)  quanto  a  sua  ausência  de
composições dos itens 1.9 (banheiro químico) e 1.10 (transporte
de  pessoal)  da  planilha  orçamentaria;  2)A  aplicação  em
duplicidade do BDI no transporte de insumos asfálticos e 3)Nas
suas composições, não ficar explicitado a incidência de Leis
Sociais,  4) divergência nos quantitativos apresentados no item
16.1.2  em  relação  ao  estipulado  no  edital,  ocorrendo  neste
sentido  ocorrendo  neste  sentido,  descumprimento  aos  itens
11.1.3.1  e  11.1.3.3,  aplicando  o  item  13.2  do  instrumento
convocatório. 

MSM INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 05.394.853/0001-79, considerar erros
formais  matemáticos  as  razões  de  desclassificação  quanto  a
aparente divergência dos valores totais exposados na proposta em
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relação ao BDI discriminado, assim como, considerar erro formal,
a  aparente  divergência  dos  quantitativos  expostos  nos  itens
7.1.7, 18.1.7 e 28.1.7, uma vez que foi possível, por meio de
mera operação matemática chegar aos valores reais e que estes
estão de acordo com o instrumento convocatório, contudo, MANTER
A DESCLASSIFICAÇÃO,1)  quanto a ausência de composições do  item
1.10 (transporte de pessoal) da planilha orçamentaria;  2) na
composição do item 1.11 (taxas e emolumentos), o valor aplicado
é inexequível, pois cotou valor superior ao máximo permitido;

E.J.  CONSTRUTORA  EIRELI,  CNPJ:  10.576.469/0001-27;  MANTER  A
DESCLASSIFICAÇÃO, 1)  quanto a sua ausência de composições do
item 1.10 (transporte de pessoal) da planilha orçamentaria; 2)A
aplicação  em  duplicidade  do  BDI  no  transporte  de  insumos
asfálticos e  3)Nas suas composições, não ficar explicitado a
incidência de Leis Sociais, 4) na composição do item 1.11 (taxas
e  emolumentos),  o  valor  aplicado  é  inexequível,  apresentou
desconto a item com preço mínimo fixo, ocorrendo neste sentido,
descumprimento aos  itens 11.1.3.1 e 11.1.3.3, aplicando o item
13.2 do instrumento convocatório.

E,  portanto,  PERMANECEM  DESCLASSIFICADAS AS  EMPRESAS:
CONSTRUTORA  AMIL  LTDA,  CNPJ:  20.119.762/0001-19, E.J.  CONSTRUTORA
EIRELI, CNPJ:  10.576.469/0001-27  e  M.S.M.  INDUSTRIAL  LTDA.,  CNPJ
05.394.853/0001-79, conforme  julgamento acima  exposto.  As  empresas
antes  classificadas NÃO  TIVERAM  SUAS  PROPOSTAS  IMPUGNADAS  PELAS
DEMAIS CONCORRENTES, sendo assim, ratificando a decisão anterior: As
empresas J.J.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA e MASTER ENGENHARIA EIRELI
apresentaram Planilhas e composições de acordo com o edital, sendo
assim, ESTÃO APTAS PARA CLASSIFICAÇÃO NO QUESITO PROPOSTA COMERCIAL. 

Porto Velho, 29 de agosto de 2019.

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

JANIM DA SILVEIRA MORENO
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH

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