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TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019/CPL-OBRAS
PROCESSO Nº 09.00263/2018 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA  REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA "JORGE ANDRADE",
PARA  ATENDER  NECESSIDADES  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  –
SEMED.

JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se de recurso administrativo interposto pela Empresa VCS –
VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 17.732.735/0001-02 e J.B.G.
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 06.199.428/0001-91,  contra o resultado da
análise das propostas proferido em sessão pública no dia  15.10.2019,
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
o recurso ora analisado atende ao requisito de tempestividade, pois,
pois tal peça foi recebida às 10:19h do dia 17.10.2019, ou seja,
dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, considerando que a sessão do
resultado  ocorreu  em  15.10.2019 e  pela  ausência  dos  interessados
foram procedidas publicações no dia subsequente.

DAS CONTRARRAZÕES

Instada sobre as razões de recurso da empresa  foi apresentada
“contrarrazão”  pela  empresa  J.B.G.  CONSTRUÇÕES  EIRELI,  CNPJ:
06.199.428/0001-91, ocorre que a empresa JBG em vez de manifestar-se
sobre  o  recurso  da  empresa  recorrente  (VCS)  como  é  próprio  das
contrarrazões  apresentou  na  verdade  recurso  contra  a  sua
desclassificação.  Não  é  demais  lembrar  que  a  contra-arrazoante,
enviou  termo  de  renúncia  recursal  à  comissão  no  mesmo  dia  do
resultado proferido, contudo, considerando que a peça estaria dentro
do  prazo  da  apresentação  de  razões,  pois  foi  protocolizada  em
21.10.19,  a  comissão  decide  por  receber  a  “contestação
administrativa” da empresa como recurso, prestigiando o princípio da
fungibilidade das formas e do formalismo moderado.
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DO MÉRITO 

No  mérito,  a  irresignação  das  recorrentes  versam  quanto  a
desclassificação de suas propostas.

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

VCS – VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 17.732.735/0001-02;

1) Que sendo optante pelo regime de tributação do simples nacional não
existe recolhimento de INSS,SESI SENAI,INCRA, SEBRAE (entre outros).
Logo, não se enquadra da “Lei de Desoneração”;

2) Que os coeficientes de produtividade e das composições impugnados
pela engenharia são próprios da empresa e que “podem sim terem valores
menores que 1 unidade para compor 1 unidade”;

3) Que a empresa utilizou como referência a tabela SINAPI nas suas
composições  que  tem  como  padrão  a  utilização  de  mão-de-obra  com
encargos sociais;

J.B.G. CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 06.199.428/0001-91;

1) Quanto à ausência da demonstração matemática se o valor indicado de
mão de obra nas composições está com encargos sociais, entende que
“todos os requisitos contidos na Lei foram atendidos, pois a mão-de-
bra passou a ser composição principal, conforme pacificado pelo TCU”

2)  Quanto  à  divergência  entre  os  percentuais  encargos  sociais
aplicados  pela  empresa  em  relação  ao  SINAPI,  informa  que  os
percentuais impugnados estão de acordo com a referência da época, qual
seja, JUNHO/2018

3) Junta julgado do TCU sobre RDC e informa que as impropriedades
apontadas em suas composições deveriam ser objeto de diligência e
convocação para saneamento.

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:

VCS – VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 17.732.735/0001-02;

- Na composição do BDI e na composição de encargos sociais, veri-
fica-se a ausência da taxa do INSS, ou seja, utilizou encargos soci-
ais com desoneração e BDI sem desoneração na folha de pagamento.
Logo, não é possível aferir se a empresa se trata de empresa enqua-
drada no simples ou não.

-Em suas composições utiliza coeficientes inexequíveis, tais como:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, entre outras
composições, inclusive na composição de mão de obra, onde é necessá-
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ria 1 unidade para compor 1 unidade, e na composição o coeficiente
utilizado é menor que 1.

- Não foi explicitado de forma matemática se o valor indicado de mão
de obra nas composições está com encargos sociais, impossibilitando
aferir qual percentual aplicado.

    J.B.G. CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 06.199.428/0001-91;

- Não foi explicitado de forma matemática se o valor indicado de mão
de obra nas composições está com encargos sociais, impossibilitando
aferir qual percentual aplicado.

-Nas composições, o percentual INDICADO (fl.99) de encargos sociais
é de 120,45% e 74,46%, sendo que os percentuais utilizados pelo
SINAPI são 114,76% e 70,81% desde outubro de 2018.

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 exarou
parecer, de Lavra do Eng. Jarbas Carvalho, que é parte integramente
do  presente  recurso,  integra  em  anexo,  onde  àquele  profissional
entendeu:

 J.B.G. CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 06.199.428/0001-91;

Resposta tópico 1: licitação em questão é regida pela Lei Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, onde esta em seu Art. 3o, diz: A licitação
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração
e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será proces-
sada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da pu-
blicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
E no Edital o item 11.1.1.3., diz:  Os valores unitários constantes
do Modelo de Proposta de Preço, devem ser apresentados de forma ana-
lítica, sendo assim demonstrada a sua composição unitária em plani-
lhas específicas, explicitando as incidências das leis sociais.

Ocorre que o licitante em sua proposta não apresentou o valor da mão
de obra de forma  analítica capaz de possibilitar a verificação da
incidência das leis sociais. 

Resposta tópico 2: Cabe a empresa expressar seus valores de mão de
obras atualizadas, e quanto a referência de valores da prefeitura,
esta teve prazo para questionamento dos licitantes, e o orçamento
base serve como teto para elaboração das propostas, não causando
portanto prejuízo para elaboração de propostas, com a tramitação
processual insumos e mão de obra podem sofrer atualizações e varia-
ções, sendo de responsabilidade da empresa manter-se atualizada para
elaboração de suas propostas, pois como no caso onde ouve redução da
carga tributaria e os encargos cairão de 120,45% para 114,76%, a em-
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presa que não atualiza seus encargos esta fadada ao sobrepreço na
hora da execução, o que causaria mais transtornos ao processo e pre-
juízos a administração pública.

 VCS VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 17.732.735/0001-
02;

Resposta tópico 1: Ao verificar o extrato do Simples nacional anexa-
do pela empresa, verificas-se a CSLL- contribuição social sobre o
lucro líquido, ou seja, a contribuição previdenciária da empresa,
que deveria ser prevista no BDI, e não foi.

Resposta tópico 2: O CREA/RO não emite 0,798 taxas de ART, sendo
possível somente unidades inteiras, ou seja, no mínimo uma, ainda
quando o licitante em sua composição aplica 0,79 unidades de vaso
sanitário para executar 1 unidade de vaso sanitário, esta composição
está inexequível, pois é impossível para administração receber 80%
do vaso e pagar 100%, ocorrendo inclusive dano e crime contra admi-
nistração pública.

Resposta tópico 3: A empresa deve apresentar seus custos de forma
analítica e explicitar a incidência de leis sociais, o fato de citar
referências de tabelas não torna possível aferis analiticamente as
composições próprias da empresa, tampouco verificar incidência de
encargos. 

Concluindo  que:  “AS  EMPRESAS,  a  saber:  J.B.G.  CONSTRUÇÕES
EIRELI e VCS VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, NÃO apresentaram em
seus recursos argumentos ou fatos que afetem o parecer nas propostas
comerciais,  portanto  não  são  procedentes  os  recursos  no  âmbito
técnico de engenharia para elaboração de orçamentos de obras.”

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  o  licitante
deseja, 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.
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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” 

O que ocorreu foi a apresentação deficiente das composições dos
serviços citados.

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. Não
é demais lembrar que inclusive ocorreu divergência entre as próprias
informações prestadas pela empresa  VCS VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI quando informa que não seria necessário compor vários tributos
como INSS,SESI SENAI,INCRA, SEBRAE, contudo, diante das suas próprias
informações deveria prever a CSLL- contribuição social sobre o lucro
líquido, ou seja, a contribuição previdenciária da empresa e também
não o fez.

Ainda  nas  razões  de  desclassificação  da  empresa  VCS  ocorreu
situação no mínimo incomum, quando a empresa realizou composição de
1(uma) unidade, com cerca de 0,79 (zero vírgula setenta e nove) desse
item, situação abordada da análise de engenharia “o licitante em sua
composição aplica 0,79 unidades de vaso sanitário para executar 1
unidade de vaso sanitário, esta composição está inexequível, pois é
impossível  para  administração  receber  80%  do  vaso  e  pagar  100%,
ocorrendo inclusive dano e crime contra administração pública”.

  A empresa  J.B.G. CONSTRUÇÕES EIRELI  por sua vez, além da
falta de explicitação da composição de sua mão-de-obra impedindo a
verificação da aplicação das leis sociais, também em encargos sociais
aplicou percentuais maiores que a referência da administração (de 120,45% e
74,46%, sendo que os percentuais utilizados pelo SINAPI são 114,76% e 70,81%
desde outubro de 2018). Fatos também analisados em sede de parecer técnica
asseverou  “Cabe  a  empresa  expressar  seus  valores  de  mão  de  obras
atualizadas, (...) e o orçamento base serve como teto para elaboração
das  propostas,  não  causando  portanto  prejuízo  para  elaboração  de
propostas, com a tramitação processual insumos e mão de obra podem
sofrer atualizações e variações, sendo de responsabilidade da empresa
manter-se atualizada para elaboração de suas propostas” concluindo
que “no caso onde houve redução da carga tributaria e os encargos
caíram  de  120,45%  para  114,76%,  a  empresa  que  não  atualiza  seus
encargos  esta  fadada  ao  sobrepreço  na  hora  da  execução,  o  que
causaria (...) prejuízos a administração pública.”

Ambas as empresas questionaram a possibilidade de apresentação
destas composições faltantes por meio de diligência.
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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
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:
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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 Tomada  de
Preços, nos termos do Art. 22,II, 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 auxiliares dos seus
serviços.

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  1,
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 

1
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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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.

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.
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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
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:
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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)

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

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

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

2 Disponível em:http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/42446/41185
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Em primeiro lugar, deve-se dizer que o § 3 do artigo 48, acima
transcrito, encerra à Administração Pública uma faculdade e não um
dever. Isto é, ao administrador público caberá, à luz de critérios de
conveniência e oportunidade, decidir, fundamentadamente, se, diante
da desclassificação de todas as propostas, realizará outro certame ou
se,  ao  contrário,  buscará  escoimar  os  vícios  das  propostas
apresentadas, aproveitando-se, assim, o procedimento já em curso. 

Por outro lado, torna-se importante observar, desde logo, que o
artigo 48, § 3, da Lei Geral de Licitações, enuncia um importante
objetivo  a  ser  tutelado  pela  Administração  Pública:  garantir  a
celeridade  e  a  economia  dos  atos  que  compõem  um  procedimento
licitatório.  Estes  são  os  nortes  que  devem  guiar  a  correta
interpretação do dispositivo legal mencionado. 

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

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

A primeira delas, contida no inciso I do artigo 48, diz respeito
a meros simples quando as propostas não atendam a exigências contidas
no  edital  de  convocação,  o  que  em  nossa  análise  é  o  caso  das
propostas das empresas   VCS – VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ:
17.732.735/0001-02 E J.B.G. CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 06.199.428/0001-
91.

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

Neste sentido, ao que parece, apresenta-se o entendimento de
MARÇAL JUSTEN FILHO3, verbis: 
3 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 46. 
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"Se for admitida a constitucionalidade do art. 48, § 3, não será
permissível à Administração utilizar essa faculdade para desnaturar a
licitação. Imaginando ser possível obter propostas mais satisfatórias,
a  Administração  poderia  ser  tentada  a  promover  arbitrariamente  a
desclassificação  de  todas  as  propostas.  Forçaria  os  licitantes  a
rebaixar as exigências através da apresentação de novas propostas. A
opção do art. 48, 3, transformaria a licitação numa espécie de leilão.
Os  licitantes,  tomando  conhecimento  das  propostas  existentes,
elevariam as vantagens ofertadas à Administração. Ora, o leilão não
foi admitido para hipótese em que a Administração bem entender."!

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

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

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

A razão para adoção do posicionamento supra pode ser extraída da
própria  redação  do  §  3  do  artigo  48  da  Lei  de  Licitações,  que,
repita-se,  não  teve  a  intenção  de  estabelecer  leilão  entre  os
licitantes,  que,  já  conhecedores  das  propostas  de  preços  uns  dos
outros,  apresentariam  novas  propostas,  com  valores  mais  baixos.
Poder-se-ia argumentar que, neste caso, a Administração Pública seria
beneficiada. Contudo, este não é e não foi o objetivo do legislador
quando da inserção do § 3 no artigo 48 da Lei de Licitações, uma vez
que  se  pretendeu,  isto  sim,  garantir  a  celeridade,  eficiência  e
economicidade do procedimento licitatório, dentro de uma lógica de
moralidade  e  boa-fé,  que  não  pode  estar  desvirtuada  da  intenção

4 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. ° Futuro das Cláusulas Exorbitantes nos Contratos Administrativos. Revista de Direito da
Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro -Parcerias Público Privadas. Coord. Flávio Amaral Garcia. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2005, SUNDFELD, Carlos Ari. O Formalismo no Procedimento Licitatório. Revista da Procuradoria Geral da
República. São Paulo: Revista dos Tribunais, n2 5, p. 11-12)
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inicial dos licitantes, quando da apresentação de suas propostas de
preços,  mormente  para  atender  a  interesses  secundários  da
Administração  Pública.  Confira-se,  no  sentido  do  que  aqui  se
sustenta, o entendimento de SIDNEY BlITENCOURT5: 

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

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

 "Há que se observar que o art. 48, § 3º, deve ser interpretado em
seus estritos limites: ele não permite a substituição integral de uma
proposta  por  outra;  ele  apenas  permite  que  o  vício  que  levou  à
inaceitabilidade  seja  corrigido  naquele  ponto  específico.  A  mesma
exigência se faz independentemente de ser um só o proponente ou serem
vários.  De  outra  forma,  estariam  sendo  burlados  os  prejuízos  da
licitação. "

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

'~ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. - À vista do
art. 48, da Lei nº 8.666/93, com a redação da Lei nº 8.883/94 e a
remuneração  da  Lei  nº  9.648/98,  sendo  desclassificadas  todas  as
propostas, a Administração pode autorizar a apresentação de outras
escoimadas dos vícios determinantes da desclassificação, quais sejam
o descumprimento das exigências do ato convocatório da licitação ou a
pretensão de preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, mas
isso  não  significa,  em  absoluto,  faculdade  de  apresentação  de

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

6 DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos. 5. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 232 
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proposta  inteiramente  nova,  que  vá  além  da  correção  dos  aludidos
defeitos (Agravo  de  instrumento  da  União  Federal  provido"  (AG
2004.01.oo.025352-IIDF.  QUINTA  TURMA.  ReI.  Desembargadora  Federal
SELENE MARIA DE ALMEIDA, Julgo 5-11-2004. Pub. 25-11-2004, Dl p. 47).
(GRIFEI) 

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

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, esta comissão decide por CONHECER DO PRESENTE
RECURSO, para no MÉRITO JULGÁ-LO  IMPROCEDENTE pelos fundamentos de
fato  e  de  direito  trazidos  acima.  Nesse  sentido  MANTER  A
DESCLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS   VCS – VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ:  17.732.735/0001-02  E  J.B.G.  CONSTRUÇÕES  EIRELI,  CNPJ:
06.199.428/0001-91, por descumprimento ao item 11.1.1.1 e  11.1.3.3,
aplicando o item 13.6 do instrumento convocatório. Considerando que
TODAS AS EMPRESAS FORAM DESCLASSIFICADAS, nos termos do Artigo 48,
§3º  da  lei  Federal  8.666/93,  esta  Comissão  opina  por  fixar  aos
licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de
propostas de preço escoimadas das causas citadas no Parecer Técnico.
Considerando a  improcedência do recurso apresentado remetemos esta
decisão à Autoridade Superior para apreciação e julgamento.

Porto Velho, 23 de outubro 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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