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J. C. M. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 15.384.280/0001-56, com sede na Av. 

Nicarágua, nº 2390, Sala B, Bairro Embratel, CEP: 76.820-788 - Porto Velho – RO, 

e-mail: josecabral92@gmail.com.br, representada pelo escritório ESBER E 

SERRATE ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade inscrita na Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional de Rondônia, sob o nº 048/12 (doc. anexo), com 

endereço profissional na Rua Rui Barbosa, nº 1019, Bairro: Arigolândia, 

CEP.76.801-196, em Porto Velho/RO, e-mail: renato@eshr.adv.br e 

vanessa@eshr.adv.br, onde recebem notificações e intimações de estilo, vem 

respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 109, inc. I, 

alíneas “b”, da lei Federal nº 8.666/93, bem como subitem 16.1.1 do Edital e a 

melhor doutrina e jurisprudência sobre o assunto, para apresentar 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face da DECISÃO proferida pela Comissão Permanente de 

Licitação de Obras, que DESCLASSIFICOU a PROPOSTA da empresa 

RECORRENTE e CLASSIFICOU a proposta da empresa CSF COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, cujas razões recursais passará a expor: 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

 

O presente recurso apresenta-se de forma tempestiva, pois 

apresentado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, atribuídos para manifestação, 

conforme estabelecido no art. 109, inciso I, alíneas “b”, da Lei nº 8.666/93, que 

assim dispõe: 

mailto:josecabral92@gmail.com.br
mailto:renato@eshr.adv.br
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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; 

(...) 

A Sessão de Resultado de Julgamento de Proposta de Preços 

aconteceu no dia 23/7/2018 (segunda-feira), quando a Recorrente foi informada da 

DESCLASSIFICAÇÃO de sua proposta, por supostas falhas nas planilhas 

orçamentárias, cronograma físico-financeiro e composições de custos (vide 5ª Ata 

da sessão anexa). Desta forma, é inegável a tempestividade do presente recurso 

apresentada nesta data. 

II – DOS FATOS 

Na data marcada para a Sessão de Abertura, a empresa 

Recorrente foi credenciada e participou como licitante na Concorrência Pública 

nº. 003/2018/CPL-OBRAS, pelo critério de menor preço GLOBAL, através do 

Processo Administrativo sob o nº 10.02.00039/2017, tendo como objeto a 

Contratação de empresa especializada para execução da obra remanescente de 

infraestrutura de ruas da Zona Leste – Projeto Veredas, na Cidade de Porto 

Velho/RO. 

Os envelopes de habilitação e proposta foram apresentados na 

referida sessão de abertura, sendo a sessão suspensa para análise dos documentos 

de habilitação das empresas participantes, quando em 21/06/2018 as empresas 

foram consideradas HABILITADAS, sendo oportunizado na sessão manifestar 

interesse em recurso do resultado da habilitação, porém tanto a Recorrente como a 

empresa CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI declinaram do 

direito de apresentar recurso, nos termos do Inciso III do Art. 43 da Lei nº 

8.666/93. 

Isto posto, a Comissão prosseguiu com a abertura dos envelopes 

das Propostas das empresas consideradas habilitadas, tendo a Recorrente se 

classificado em 1º lugar, por ter apresentado a menor proposta no valor de 

R$ 1.538.313,45 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e treze reais 

e quarenta e cinco centavos), ficando a empresa CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS EIRELI em 2º lugar por ter apresentado proposta no valor de 

R$ 1.713.013,30 (um milhão, setecentos e treze mil, treze reais e trinta 

centavos). 

Novamente a sessão fora suspensa para análise das propostas e 

planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e composições de custos, 

quando então, na sessão realizada em 26/06/2018, sendo a Recorrente 

informada que sua Proposta foi DESCLASSIFICADA. Vejamos parte do 

disposto na 3ª Ata da Sessão Pública: 
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“(...) Em consonância com a análise técnica realizada a 

Comissão decide por acatar integralmente o parecer técnico 

e considerar DESCLASSIFICADA A EMPRESA: J.C.M. 

NETO CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ: 

15.384.280/0001- 56, por descumprimento aos itens 

11.1.3.11 e 11.1.3.32, aplicando o item 13.83 e 13.24 

do instrumento convocatório, e CLASSIFICAR a empresa 

CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI por 

ter apresentado as Planilhas e composições compatíveis com 

a boa prática de engenharia de custos, atendendo o item 

11.1.3. do edital. Conforme citado acima os motivos 

individuais estão expostos no parecer técnico que é parte 

integrante desta ata. (...).” 

Segundo a análise do Engenheiro Civil Sr. Jarbas Carvalho dos 

Santos, conforme o Parecer Técnico nº 07.2018 citado na 3ª Ata, estes seriam os 

motivos da “desclassificação” da Recorrente: 

“DA ANÁLISE 

• J.C.M. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CNPJ: 

15.384.280/0001-56; 

- Em sua proposta não foi identificado o responsável técnico 

pela sua elaboração, o que pode ocasionar enquadramento 

no Art. 6º, onde define quem exerce ilegalmente a profissão 

de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, na Seção 

III, que trata do exercício ilegal da Profissão, da LEI Nº 

5.194, DE 24 DEZ 1966, que regula o exercício das 

profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, 

e dá outras providências. 

- Não foram encontradas as composições dos serviços: Boca 

BSTC D=1,20 m em concreto ciclópico, descida d'água 

aterros em degraus armada - DAD 10, dissipador de energia 

- DEB 06 para DAD 09/10.  

- Não foi encontrado as composições da mão de obra no que 

se refere a encargos complementares (EPI, Alimentação, 

Transporte...). 

- Em suas composições não foi explicitado as incidências das 

leis sociais nos valores de mão de obra, apesar de apresentar 

a composição de encargos sociais, não foi identificado o 

percentual utilizado, deixando de atender o edital no item 

11.1.3.3.” 

Em 03/07/2018, a Recorrente apresentou recurso administrativo 

contra a decisão da comissão que classificou a proposta da empresa CSF 
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COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, sendo que esta optou por não 

apresentar contrarrazões ao recurso impetrado pela Recorrente. 

Assim sendo, a parte técnica do recurso apresentado pela 

Recorrente, foi analisada pelo Engenheiro Civil Sr. Jarbas Carvalho dos Santos, 

conforme o Parecer Técnico nº 08.2018, citado no julgamento do recurso 

administrativo, datado de 05/07/2018, opinando pela desclassificação da proposta 

da empresa CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, que teve sua 

proposta desclassificada por decisão do Presidente, por descumprimento ao item 

11.1.3.3, aplicando o item 13.8 do edital. 

Com a desclassificação das propostas de ambas as empresas 

participantes, em 09/07/2018, a Comissão oportunizou que ambas apresentassem 

novas propostas de preços escoimadas dos erros, no prazo de 08 (oito) dias úteis, 

conforme preconiza o Art. 48, §3º da Lei nº 8.666/93. 

Na data de 19/07/2018, reabriu-se a sessão pública para 

recebimento das novas propostas das empresas participantes, e a sessão fora 

suspensa para análise, remarcada para o dia 23/07/2018, quando então foi 

divulgado que somente a proposta da empresa Recorrente foi DESCLASSIFICADA. 

Segundo a CPL, conforme resultado da análise, a proposta da 

Recorrente foi desclassificada “por descumprimento aos itens 11.1.3.3, aplicando o 

item 13.8 e 13.2”, do edital, seguindo o Parecer Técnico de Engenharia nº 11.2018, 

que apontou como falhas os seguintes pontos: 

DA ANÁLISE 

• J.C.M. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI – ME CNPJ: 

15.384.280/0001-56; 

- Na planilha orçamentária da proposta da rua Lauro Corona, 

o item 2.4, página 25, apresentou quantitativo incompatível 

com a proposta do edital. 

- Na planilha orçamentária da proposta da rua Orlando 

Ferreira, o item 2.4, página 28, apresentou quantitativo 

incompatível com a proposta do edital. 

- Na planilha orçamentária da proposta da rua Inácio 

Mendes, o item 2.4, página 21, apresentou quantitativo 

incompatível com a proposta do edital. 

- Na planilha orçamentária da proposta da rua Edite Feitosa, 

o item 2.4, página 13, apresentou quantitativo incompatível 

com a proposta do edital. 

- Na planilha orçamentária da proposta da rua Paulo Pinheiro, 

o item 2.4, página 16, apresentou quantitativo incompatível 

com a proposta do edital. 
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- Na composição C.01, que trata da administração e controle, 

o valor da mão de obra utilizado na composição é diferente 

do valor proposto nas composições de mão de obra, do 

mestre de obra (pg.78) e do almoxarife (pg.75). 

Ocorre que, a Recorrente não concorda com desclassificação de 

sua proposta, tampouco com a classificação da proposta da empresa CSF 

COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI e pretende a reforma da 

decisão, considerando que a legislação vigente possibilita a realização de 

diligências, bem como a jurisprudência avançou e consolidou o entendimento pelo 

dever dos gestores de conceder oportunidade às licitantes de corrigirem e/ou 

retificarem suas propostas e planilhas orçamentárias, desde que não haja a 

majoração dos custos, garantindo, assim, a vantajosidade na contratação. 

III – DAS RAZÕES RECURSAIS PROPRIAMENTE DITAS 

III.1 – DA EQUIVOCADA ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DOS 

QUANTITATIVOS APRESENTADOS NA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE 

CUSTOS EM RELAÇÃO À PROPOSTA CONSTANTE NO EDITAL  

Quanto aos apontamentos  constantes no Parecer Técnico de 

Engenharia nº 11.2018, sobre a alegação de a Recorrente apresentou em suas 

planilhas de composição de custos quantitativos incompatíveis com a proposta do 

edital, insta esclarecer que tal alegação não pode prosperar, considerando que as 

citadas incompatibilidades se deram em razão da existência de sutis divergências 

entre as planilhas orçamentárias do edital e das planilhas de composição de custos 

unitários elaborada pela própria administração e disponibilizadas no 

https://drive.google.com/file/d/1uXxiIiMRQZLByOIiYl-QT-2CsgHV1PV7/view?usp=sharing 

O comunicado anexado no portal de compras da Prefeitura de 

Porto Velho informa que, em razão do tamanho do arquivo, não foi possível anexar 

as composições de custos unitários, sendo este o motivo dos arquivos terem sido 

disponibilizados aos licitantes interessados em formato de link. Vejamos: 

 

https://drive.google.com/file/d/1uXxiIiMRQZLByOIiYl-QT-2CsgHV1PV7/view?usp=sharing
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Confirmando a validade e a importância do link que contém as 

composições de custos unitários, quando do julgamento da Impugnação 

(documento datado de 28/05/2018) apresentada pela empresa CSF COMERCIO E 

SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, bem como na reconsideração (datado de 

04/06/2018) da mesma peça, em ambos os documentos o Sr. Presidente desta CPL 

informa que as planilhas de composições de custos unitários estão 

disponibilizadas no link. 

Do mesmo modo, o e-mail enviado pela CPL no data de 

04/05/2018 (doc. anexo), respondeu à Recorrente que as planilhas de 

composições de custos unitários elaborados pela administração pública 

estavam disponibilizadas no link disponível no Portal de Compras. 

Sendo assim, para a elaboração de sua proposta, seguindo as 

informações constantes do comunicado anexado ao portal de compras, bem como 

da resposta à Impugnação e da Reconsideração da Impugnação apresentada pela 

empresa CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, a Recorrente se 

utilizou das composições de custos unitários disponibilizadas no link, que 

contemplam os quantitativos apresentados na planilha de custos. 

Vejamos as divergências entre as planilhas orçamentárias 

constante do edital e das composições de custos unitários disponibilizadas no link: 

Rua ou Trecho Quantidade 

informada na 

planilha Edital 

m³ x Km 

Quantidade 

informada na 

planilha Link 

m³ x Km 

Diferença 

m³ x Km 

Lauro Corona 46,87 25,62 21,25 

Orlando Ferreira 261 142,68 118,32 

Inácio Mendes 1.328,47 761,78 566,69 

Edite Feitosa 776,47 416,15 360,32 

Paulo Pinheiro 345,41 187,57 157,84 

Diferença Total   1.224,42 

Verifica-se da tabela acima que a Recorrente aplicou em suas 

planilhas de composição de custos os quantitativos informados no composições de 
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custos unitários disponibilizadas no link, ou seja, não há em que se falar em 

quantitativos incompatíveis com a proposta do edital, pois o equívoco partiu da 

própria administração. 

Ressalte-se que consta do Item 03 do Projeto Básico, Anexo II do 

Edital, como justificativa para a realização da presente contratação a importância 

dos serviços para a melhoria de vida dos moradores dos locais, conforme se pode 

observar abaixo: 

“3. DA JUSTIFICATIVA: A pavimentação e drenagem das 

vias Urbanas Municipais é uma das atividades primordiais do 

Órgão, cuja obrigação regimental, quando negligenciada, 

gera desconforto, prejuízos e insegurança aos usuários. Os 

serviços de Infraestrutura de ruas da Zona Leste, 

contempladas pelo Contrato nº 192.950-

36/M.CIDADES/2006/CAIXA, visa oferecer melhor qualidade 

de vida aos moradores locais e do entorno da referida área.” 

Deste modo, não se pode desconsiderar o princípio da eficiência 

deixando de se utilizar de meios que possibilite solucionar o equívoco praticado pela 

administração da maneira menos onerosa aos moradores, já que quanto antes 

finalizar o certame e se realizar a contratação, se dará início a execução dos 

serviços que irá proporcionar melhor qualidade de vida e conforto à população 

local. 

Quanto ao princípio da eficiência, a Constituição Federal, em seu 

art. 37, assim preconiza: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

O renomado doutrinador HELY LOPES MEIRELLES, ao se 

manifestar acerca do tema assim definiu: 

“o que se impõe a todo o agente público de realizar suas 

atribuições com presteza, perfeição e rendimento 

profissional. É o mais moderno princípio da função 

administrativa, que já não se contenta em ser 

desempenhada apenas com legalidade, exigindo 

resultados positivos para o serviço público e 

satisfatório atendimento das necessidades da 

comunidade e de seus membros, o dever da eficiência 

corresponde ao dever da boa administração”... 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 

São Paulo: Malheiros, 2002). 
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Não seria nada eficiente à Administração Pública eventual anulação 

do certame, para posteriormente realizar um novo certame onerando a 

Administração em tempo e dinheiro público, somente pelas razões formais já 

justificadas nesta peça.  

Urge salientar ainda, que o equívoco praticado pela Administração, 

não pode contaminar a proposta mais vantajosa, pois não se trata de mero 

subjetivismo, mas de uma ponderação que deve ser feita sob o prisma da 

razoabilidade, não sendo nada razoável que esta CPL não levasse em consideração 

a possibilidade de sanar a divergência apresentada.  

Insta gizar ainda, que o princípio do formalismo, consagrado na 

Lei nº. 8.666/93, visa a proteger o particular de determinadas arbitrariedades da 

Administração Pública e a evitar condutas ilegais por parte do ente licitante, tais 

como protecionismo indevido e desvios éticos o que não ocorreu. Dito princípio, 

contudo, não pode ser interpretado de modo tão rigoroso a acarretar prejuízo ao 

interesse público.  

A Administração Pública deve se pautar em atos menos 

burocráticos, visando dar mais agilidade a seus atos. Sabe-se que a realização de 

uma licitação é demasiadamente dispendiosa aos cofres públicos que implica desde 

de gastos com publicações até o tempo empreendido por cada servidor público que 

atua no feito desde a fase interna até a conclusão da fase externa da licitação. 

Contudo, a diferença entre os quantitativos das planilhas (edital e 

planilhas disponibilizadas através de link pela CPL) não implica em grande impacto 

no valor global da proposta da Recorrente, já que o valor por m³ x Km é de 

apenas R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 1.224,42 (um mil, duzentos e 

vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), ou seja, não chega a 

sequer 0,08% (zero vírgula zero oito por cento) do valor total da proposta 

inicial da Recorrente. 

Portanto, ainda que se constate que o quantitativo correto 

da metragem para a realização do transporte para executar a 

pavimentação (item 2.4) nas ruas: Lauro Corona, Orlando Ferreira, Inácio 

Mendes, Edite Feitosa e Paulo Pinheiro, seja conforme edital, e não 

conforme o quantitativo aposto no link disponível pela própria SML, os 

valores são insignificantes e podem ser aditados posteriormente ou 

corrigidos por solicitação do Presidente da Comissão. 

O conflito entre as quantidades apostas na proposta do 

edital e nas planilhas disponibilizadas através do link pela SML, totaliza 

1.224,42 m³ x Km, que ao preço de 1,00 (um real), representa o valor 

ínfimo de R$1.224,42 (mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e 

dois centavos). 

Não há que se falar em qualquer nulidade por valores tão 

irrisórios, considerando decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 

sede de Agravo: 
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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). 

Como se vê, cabe ao i. Presidente verificar com a equipe de 

engenharia qual a metragem correta para execução dos serviços de pavimentação, 

se é a metragem aposta no edital ou a quantidade estipulada nas planilhas 

disponibilizadas através de link pela SML, sendo que a Recorrente seguiu estas 

últimas, disposto no julgamento de impugnação, do e-mail respondido à própria 

Recorrente e pelos avisos inseridos no site do município. A Recorrente está a 

disposição para readequação dos quantitativos, caso necessário. 

No caso em tela, é desnecessário a realização de nova licitação 

para retificação dos quantitativos divergentes entre as planilhas orçamentárias do 

edital e das disponibilizadas no link publicado no portal de compras da Prefeitura de 

Porto Velho, visto que é possível proceder a aceitação da menor proposta, com 

posterior adjudicação e homologação, considerando a possibilidade de justificar tal 

conduta em termo apartado, procedendo-se a juntada do mesmo aos autos ou até 

mesmo em um aditivo ao contrato. 

Assim sendo, só há a necessidade de cancelamento dos atos 

realizados quando houver motivo cabal de nulidade ou convalidação, o que não 

houve no caso em tela. 

III.2 – DA ILEGALIDADE PELA NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE CORREÇÃO DA 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PELA EMPRESA RECORRENTE – 

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 

Superada a questão da divergência dos quantitativos no item 2.4 

da pavimentação em algumas ruas, que se deu por motivos alheios à vontade da 

Recorrente, adicionalmente, a CPL-OBRAS desclassificou a proposta sob a alegação 
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de divergência entre o valor da mão de obra utilizado para o mestre de obra e 

almoxarife, com fundamento no Parecer Técnico n° 11/2018.  

Ocorre que não há qualquer divergência entre os valores 

apontados pelo setor de engenharia, o que precisa ser revisto. 

Quanto ao salário do almoxarife, nota-se que o valor de 

R$1.933,20 indicado na planilha inicial, contempla o código 40809, sendo que 

neste valor consta o valor da mão de obra com os encargos sociais, 

demonstrando a manutenção dos valores iniciais apresentados. 

Já o valor de R$2.410,05 onde se aponta a discrepância com o 

valor anteriormente apresentado de R$1.933,20, trata-se do valor da 

remuneração com encargos sociais - conforme solicitado e demonstrado - 

adicionado aos encargos complementares, que inclusive, contempla um código 

diferente, que é o 93563, conforme disposto na tabela do SINAPI. 

Veja, nobre julgador, que não houve qualquer acréscimo no valor 

de cada profissional. Porém, o código 93563, contempla o custo da remuneração 

com encargos sociais, conforme o código 40809, adicionado aos encargos 

complementares. Por esta razão, houve um equívoco na interpretação, 

considerando que não houve diferença no valor proposto inicialmente nas 

composições da mão de obra. 

O mesmo ocorre com as composições em relação ao mestre de 

obras. A planilha inicial questionada tratava-se do código 40819 no valor de 

R$4.693,60, o que foi prontamente atendido, em cumprimento ao item 11.1.3.3 

do edital, demonstrando analiticamente o valor explicitando as incidências das leis 

sociais.  

Na planilha apresentada após solicitação de Vossa Senhoria, 

manteve-se o valor da remuneração com os encargos sociais. O valor questionado 

de R$4.824,74 contempla os encargos complementares, conforme tabela do 

SINAPI. Tanto é verdade que o código contemplando todos os custos tem o código 

94295, conforme demonstrado na própria planilha. 

Portanto, não houve qualquer acréscimo do valor apresentado. 

Manteve-se o valor de R$1.933,20 em relação ao almoxarife, e o valor de 

R$4.693,60 ao mestre de obras, o que pode ser constatado pelos códigos conforme 

tabela SINAPI. Haveria discrepância, caso mantivesse o mesmo código 

anteriormente apresentado com valores diferentes, incluindo custos não previstos. 

Importante avaliar que ainda que houvesse diferença de 

números na planilha de composição de custos, a regra que se impõe é a 

concessão de prazo para retificação. A análise da planilha de custos cinge-

se a demonstrar a exequibilidade da proposta mais vantajosa para a 

administração, ainda mais quando se constata a diferença de 

R$174.699,85 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove 

reais e oitenta e cinco centavos) em relação ao segundo colocado. 
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Ou seja, a eventual existência de erro material na proposta da 

Recorrente é passível de correção, desde que não impacte no valor global da 

proposta, conforme o entendimento jurisprudencial e doutrinário. 

Em representação julgada procedente pelo Tribunal de Contas da 

União – TC 013.754/2015-7, foi reconhecido o excesso de rigorismo em 

desclassificação da proposta mais vantajosa diante da possibilidade de 

oportunização ao licitante de promover os ajustes da proposta para correção de 

erros materiais sanáveis. 

No Acordão nº 2637/2015 – TCU – Plenário, o relator Ministro 

Bruno Dantas, ao votar, assim se manifestou: 

 

“(...) 

9. Quanto ao valor do vale alimentação no Rio de Janeiro, 

a análise que devemos fazer é quanto à dimensão dada ao 

ponto, que encontrou potencial para eliminar proposta 

economicamente mais vantajosa para a Administração (R$ 

980 mil de diferença). Além da baixa materialidade do 

valor, a empresa não poderia se furtar da 

responsabilidade pelo cumprimento da legislação 

trabalhista correta, por força do art. 71 da Lei 

8.666/1993, não importando o disposto na planilha. 

Por força de lei, a empresa é obrigada a fornecer o 

valor exato do benefício convencionado, podendo 

valer-se, para tanto, inclusive, da redução de margem 

de lucro, conforme a própria representante aventou. 

10. Diga-se de passagem, mesmo que o despacho 74/2015 

fosse irretorquível, devemos ponderar o argumento da 

representante no sentido de que as incorreções apontadas na 

planilha apresentada importariam custo adicional de R$ 

6.770,67 mensais, já incluídos os impostos e encargos 

incidentes sobre a diferença, equivalente a R$ 81.248,04 

anuais ou 1,7% do valor da proposta, novamente chamando 

a atenção para a diferença entre as propostas: R$ 980 mil. 

(...)” 

 

Do trecho acima, pode-se constatar que mesmo havendo falha nos 

valores informados nas planilhas de composição de custos unitários apresentados 

na proposta da Recorrente, havendo ou não correção nas composições, a empresa 

será obrigada a efetuar o pagamento da mão de obra de seus colaboradores com 

observância tanto dos encargos trabalhistas como dos encargos sociais, ainda que 

para tanto seja necessária uma redução do lucro da empresa.  

No caso concreto, a licitação se encontra na fase de aceitação das 

propostas, possibilitando a retificação. 
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IMPORTANTE REGISTRAR QUE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE, RESULTA EM GRAVE DANO AO 

ERÁRIO!!! 

Salienta-se que a proposta da Recorrente foi a menor proposta 

apresentada no certame. Para melhor ilustração, vejamos o quadro abaixo 

comparando o valor da proposta das empresas participantes: 

Empresa Valor da Proposta 

1ª - J.C.M. Neto Const. Ltda. ME - 

Recorrente 

R$ 1.538.313,45 

2ª - CSF COMERCIO E SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS EIRELI 

R$ 1.713.013,30 

Diferença de valores (EVENTUAL 

DANO AO ERÁRIO) 

R$ 174.699,85 

Nota-se que a diferença entre a proposta da Recorrente - menor 

proposta ofertada no certame - e da proposta da empresa “vencedora” é de R$ 

174.699,85 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e 

oitenta e cinco centavos). 

Portanto, a CPL-OBRAS não oportunizou que a Recorrente 

corrigisse as planilhas de formação de custos, desconsiderando a possibilidade de 

retificação das eventuais inconsistências e alcance da proposta mais vantajosa. 

Não obstante a oportunidade concedida anteriormente quanto à 

apresentação da primeira proposta, os motivos que ocasionaram a desclassificação 

da proposta da Recorrente, trata-se de novos apontamentos não apresentados 

anteriormente. 

No mesmo Acórdão apresentado anteriormente (Acordão nº 

2637/2015 – TCU – Plenário), o citado Ministro (relator Bruno Dantas) afirma que 

qualquer incorreção ou falha na planilha não pode justificar a desclassificação da 

proposta mais vantajosa à administração, visto que não é razoável dispensar a 

proposta mais econômica por erros passíveis de alinho em função da 

supremacia do interesse público. Vejamos: 

“(...) 

12. Ao indicar novos motivos para a desclassificação, sem 

conferir chance para que a licitante se pronunciasse quanto 

ao feito, julgo que a entidade agiu com formalismo 

exagerado. Embora no art. 48, inciso I, da Lei 8.666/1993, 

esteja prevista a desclassificação das propostas em 

desconformidade com o ato convocatório da licitação, fato é 

que o rigorismo excessivo na apreciação das propostas 

deve ser mitigado, com fulcro em outros princípios, tais 
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quais os da proporcionalidade, da razoabilidade, da 

economicidade e da supremacia do interesse público. Não 

merece prosperar a alegação de atentado ao princípio da 

isonomia, pois não se fala em oportunizar apresentação de 

proposta de preços nova por uma licitante, negando esse 

benefício às outras, mas apenas de correção de erros 

materiais, que não impactam no valor global da 

proposta. 

13. Assim, a decisão que retirou a representante da disputa 

indicou motivos novos em relação aos quais não concedeu 

oportunidade para correção, em que pese serem 

sanáveis e irrelevantes, ao contrário do que preconiza a 

jurisprudência pacífica desta Corte, sintetizada no recente 

Acórdão 834/2015-TCU-Plenário, por mim relatado. 

(...)” 

Com previsão no art. 3º da Lei nº 8.666/93, o princípio da 

vantajosidade, é extremamente importante e deve ser observado quando de uma 

contratação pública, assim prevendo: 

Art. 3o 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 

processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

A vantajosidade determinada no artigo 3º da Lei das Licitações nº 

8.666/93 espelha basicamente a busca por contratação que seja tanto 

economicamente mais vantajosa — menor gasto financeiro — quanto que assim o 

seja qualitativamente, melhor gasto, no intuito de se evitar despesa antieconômica. 

Dentro do procedimento licitatório é fundamental que se mantenha a transparência, 

a probidade, a moralidade e os princípios éticos e constitucionais, garantindo a 

lisura do certame. 

Um processo, desprovido do mais fundamental de todos os 

princípios, seria, data vênia, fútil e poderia ser comparado a uma “peça teatral”, 

promovida somente com o escopo de ludibriar os dispositivos legais e legitimar uma 

irregularidade evidente. 

O ato de promover a desclassificação sumária da menor proposta 

apresentada pela Recorrente, data vênia, está viciado, pois não fora oportunizado a 

correção das novas impropriedades apontadas. 

A Recorrente considera que qualquer falha que possa existir nas 

planilhas de composição de custos que acompanham sua proposta podem e devem 
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ser corrigidas, tanto é que o fez, e aguarda nova oportunidade para apresentá-la, 

demonstrando que a proposta é perfeitamente exequível, com preços dentro 

dos valores de mercado e em conformidade com o valor estimado estabelecido no 

edital, sem que implique em majoração do valor global da proposta. 

É perfeitamente possível que a Comissão conceda prazo para que 

a Recorrente, detentora da proposta mais vantajosa, possa reajustar suas 

planilhas, assim como o relator Ministro Bruno Dantas assinalou no Acordão nº 

2637/2015 – TCU – Plenário, já citado. Por oportuno, convém mencionar outro 

trecho de seu voto: 

“(...) 

23. Destarte, deve ser assinado prazo para que a 

Funasa adote as providências necessárias à anulação 

do ato de desclassificação da proposta da empresa 

Stefanini, bem como dos atos subsequentes, facultando a 

retomada do processo licitatório no momento 

imediatamente anterior ao referido ato. No mais, 

considero prudente que o Tribunal dê ciência à Fundação 

sobre os demais fatos analisados, para que sejam adotadas 

medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes. 

(...)” 

Concordando com o voto do Eminente e já citado Relator, os 

demais Ministros assim ACORDARAM: 

“(...) 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 

reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas 

pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da representação, porquanto presentes os 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1º, da 

Lei 8.666/1993, c/c arts. 235, caput, e 237, inciso VII e 

parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no 

mérito, considerá-la procedente; 

9.2. com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal 

de 1988, c/c art. 45, caput, da Lei 8.443/1992, assinar 

prazo de 15 (quinze) dias para que a Fundação 

Nacional de Saúde adote as providências necessárias à 

anulação do ato de desclassificação da proposta da 

empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática 

S/A, bem como dos atos subsequentes, facultando a 

retomada do processo licitatório no momento de 

análise da referida proposta, em razão de aplicação de 

formalismo exagerado e do não atendimento do 

interesse público no critério de julgamento, 

contrariando o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e os 

arts. 24 e 29-A, caput e § 2º, da IN-SLTI/MPOG 

2/2008, bem como a jurisprudência do TCU (Acórdãos 

834/2015, 2.371/2009, 1.179/2008, 1.791/2006 e 
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2.104/2004, todos Plenário, e Acórdão 4.621/2009, da 

2ª Câmara), informando a esta Corte, no mesmo prazo, 

as medidas adotadas; 

(...) 

Como se vê, a jurisprudência é pacífica quanto à 

necessidade de concessão de prazo para retificação da planilha de custos, 

aproveitando a proposta mais econômica. 

Enfrentando esse assunto, demonstrar-se-á avalanche de decisões 

dos Tribunais pátrios, quanto à legalidade e necessidade de oportunização de 

correção, desde que não haja majoração dos custos. 

Vejamos a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 

Contratação pública – Planilha de custos – Erro no 

preenchimento – Ajuste sem a majoração do preço 

ofertado – Possibilidade – Desclassificação indevida – 

TJ/PR 

No caso em análise a licitante havia sido desclassificada do 

certame em razão da apresentação de planilha de custos 

com alíquota inferior àquela a qual realmente estaria 

submetida. A relatora, ao analisar o caso, ressaltou que “os 

erros no preenchimento da planilha não são suficientes 

para a desclassificação da proposta, quando a planilha 

puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do 

preço ofertado, e desde que se comprove que este é 

suficiente para arcar com todos os custos da 

contratação”. Nesse sentido, destacou a previsão constante 

do art. 29-A, § 2º, da Instrução Normativa nº 02/08 do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Entendendo ser essa a situação dos autos, observou que “o 

caso em questão comporta oportunizar à empresa 

impetrante adequação da planilha de custos e formação de 

preço, solução dada ao caso pela sentença, razão pela qual 

deve ser mantida”. (Grifamos.) (TJ/PR, RN nº 1442658-5, 

Rel. Regina Afonso Portes, j. em 09.02.2017.) 

No mesmo sentido, decisões do Tribunal de Contas da União, 

demonstrando que o tema é pacificado, inclusive com recentíssimas decisões: 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – PROPOSTAS – 

INEXEQUIBILIDADE – OPORTUNIDADE AO LICITANTE 

PARA DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE – TCU  

O TCU identificou falha na condução de licitação relativa à 

desclassificação das propostas de todos os licitantes, em face 

da suposta inexequibilidade de itens isolados das planilhas de 

custos. Sobre esse aspecto, ressaltou que “as propostas 

apresentadas pelas licitantes não eram inexequíveis, pois, 

mesmo após a correção da alíquota previdência reproduzida 

erroneamente pelas empresas a partir de planilha anexada 

ao edital, permitiam que as empresas lucrassem ao 

participarem da licitação”. Acrescentou que “ainda que 
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entendesse inexequíveis as propostas, a Comissão 

Permanente de Licitação – CPL deveria ter 

oportunizado às empresas a demonstração da 

exequibilidade, nos termos da Súmula TCU 262”. A 

despeito dessas irregularidades, o julgador entendeu 

que a correção do procedimento é simples “e tem 

potencial de benefício financeiro para a administração, 

trazendo o curso da licitação para a legalidade, sendo 

possível o aproveitamento dos demais atos anteriores 

a falha procedimental”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 

637/2017, Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz, DOU de 

19.04.2017.) 

Erro no preenchimento da planilha de formação de 

preço do licitante não constitui motivo suficiente para 

a desclassificação da proposta, quando a planilha puder 

ser ajustada sem necessidade de majoração do preço 

ofertado. (Acórdão nº 1.811/2014 – TCU- Plenário). 

A existência de erros materiais ou omissões nas 

planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a 

desclassificação antecipada das respectivas propostas, 

devendo a Administração contratantes realizar diligências 

junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde 

que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 

2.546/2015 – Plenário). 

Ora, o que justificaria a resistência da Administração em 

oportunizar a correção de itens apontados como equivocados, sendo que 

será mais vantajoso por tratar-se da proposta da empresa vencedora, com 

o menor valor apresentado? 

Fora demonstrado na fase inicial de habilitação que a empresa 

detém de regularidade fiscal, trabalhista, qualificação econômico financeira e 

técnica, habilitação jurídica e todos os requisitos indispensáveis para execução 

contratual. 

O instrumento convocatório dispõe ainda no item 13.1 que o 

julgamento das propostas será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. Assim, 

o menor é o da proposta apresentada pela Recorrente. 

Em nenhuma hipótese a Administração pode se furtar às regras 

por ela estipuladas, conforme artigo 3º e 41 da LLC. A vinculação ao instrumento 

convocatório é o princípio básico da licitação, considerando que é no edital que a 

Administração expressa suas necessidades e estipula as regras que devem ser 

cumpridas por todos os participantes, que deve fazer lei entre as partes, em 

homenagem também ao princípio da igualdade, sem comprometer o caráter 

isonômico do certame. 
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Cita-se, ainda, que a possibilidade de retificação das planilhas – 

caso haja necessidade - também fora normatizada pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MPOG, pela recente Instrução Normativa nº 05/2017, onde 

no item 7.9 dispõe: 

“7.9. Erros no preenchimento da planilha não são 

motivos suficientes para a desclassificação da 

proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 

necessidade de majoração do preço ofertado, e desde 

que se comprove que este é suficiente para arcar com 

todos os custos da contratação.” 

Portanto, a confirmação de qualquer equívoco na planilha da 

Recorrente, que apresentou a proposta mais vantajosa para CPL, é possível e 

recomendado pelas Cortes Fiscalizatórias a concessão de oportunidade para 

retificação sem que haja majoração do valor global de sua proposta. 

Qual seria o prejuízo para a Administração em admitir que a 

Recorrente que apresentou a proposta de menor valor corrigisse a 

composição dos preços indicados em sua planilha de preços sem a 

majoração do valor global? De igual sorte, se fosse assegurada a mesma 

possibilidade, qual o prejuízo para as demais licitantes, caso incidissem em 

condição similar? 

Como se vê, a CPL deveria ter aberto prazo para solicitação de 

informações ou retificação na planilha de custos, e não a desclassificação sumária. 

Destarte, não resta dúvida de que a legislação em vigência confere 

a Recorrente o DIREITO de retificar ou ajustar sua planilha de composição de 

custos, posto que apresentou a proposta mais econômica. 

O doutrinador Marçal Justen Filho1 com muita sabedoria discorreu 

sobre o assunto: 

“6) Os fins buscados pela licitação: as “vantajosidades” 

Toda e qualquer contratação administrativa envolve uma 

solução quanto ao uso de recursos escassos de titularidade 

de um sujeito administrativo. Existe um dever de a 

Administração adotar a escolha mais eficiente para a 

exploração dos recursos econômicos de sua 

titularidade. Portanto e como regra, a licitação visa a 

obter a solução contratual economicamente mais 

vantajosa para a Administração. 

6.1) A contratação e os custos para a Administração 

                                                           
1(FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16ª edição revista, 

atualizada e ampliada. 2014. pg 71) 
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Como regra, as contratações promovidas pela 

Administração apresentam um custo. Esse custo consiste não 

apenas no montante de recursos públicos transferidos para 

terceiros. Mais do que isso, o custo imposto à Administração 

se relaciona com a necessidade de opção entre diversas 

soluções mutuamente excludentes. 

Quando a Administração desembolsa um montante de 

recursos para uma contratação determinada, o referido 

montante não poderá ser utilizado para promover outras 

atividades. Por isso, existe o dever de a Administração 

desembolsar. o menor valor possível para obter uma 

prestação inclusive porque isso lhe assegurará a 

possibilidade de satisfazer outras necessidades com os 

recursos remanescentes.” 

Não há como se falar em vantagem para a contratação se não 

levarmos em conta o valor monetário da proposta, sendo que no presente caso a 

diferença entre o valor da menor proposta apresentada pela Recorrente e da 

proposta apresentada pela empresa CSF COMERCIO E SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS EIRELI é de mais de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). 

No mesmo sentido, temos ainda: 

Contratação pública – Planejamento – Critérios de 

julgamento – Habilitação e propostas – Rigorismo 

excessivo – Violação da economicidade – Ilegalidade – 

TCE/SP 

O TCE/SP entendeu que o rigorismo acentuado na fase de 

habilitação acabou por resultar contratação menos vantajosa 

para a Administração. Nesse sentido, decidiu o TJ/SP: “A 

licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração e este rigorismo excessivo nas fases de 

habilitação e classificação fez com que das dez participantes 

somente uma permanecesse até o final da licitação e fosse 

declarada vencedora, não sendo a que ofertou o menor 

preço. Entendo que com este rigorismo deixou-se de 

selecionar a proposta mais vantajosa e ficou prejudicada a 

competitividade do certame”. (TCE/SP, TC-001528.011.05, 

Rel. Cláudio Ferraz de Alvarenga, j. em 06.01.2009.) 

Sendo assim, vantajosidade – ou simplesmente vantagem – é 

conceito jurídico amplo, não obstante, entende-se que só será considerada 

vantajosa para a Administração a proposta em que se observe, no mínimo, se esta: 

é, se possível, a de menor custo: a proposta deverá ser, preferencialmente, a 

menos onerosa. 

Assim, a maneira mais racional de se realizar a classificação das 

propostas é pelo seu valor nominal. Ou seja, apesar de não ser fator absoluto na 
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escolha, o critério do menor preço é sim a melhor forma de se selecionar a 

proposta vencedora, já que os recursos do Estado são escassos e por isso é preciso 

economizar e buscar sempre que possível a proposta menos onerosa. 

Dessa forma, restou comprovado que a inabilitação da Recorrente 

se deu de forma equivocada, devendo ser revista e reformada a decisão da 

Comissão, com base no princípio da autotutela administrativa e da Súmula 473 do 

STF, que assim prevê: 

Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios 

atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 

deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial. 

Deste modo, por onde se olhe a questão, é possível vislumbrar que 

a desclassificação da proposta da Recorrente – em afronta o princípio da 

economicidade - traz danos aos cofres do Município e à Recorrente, detentora de 

alta capacidade técnica para execução satisfatória dos serviços licitados. 

III.3 – DAS FALHAS ENCONTRADAS NAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE 

CUSTOS UNITÁRIOS APRESENTADOS PELA EMPRESA CSF COMERCIO E 

SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 

Acompanhando o Parecer Técnico de Engenharia nº 11.2018, a 

CPL “CLASSIFICOU” a proposta da empresa CSF COMERCIO E SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS EIRELI, o qual alegou não ter encontrado falhas nas planilhas 

orçamentárias, cronograma físico-financeiro e composições de custos. 

Todavia, a Recorrente discorda do citado parecer, visto que a 

proposta da empresa CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 

apresenta diversas falhas, além de ser mais onerosa à administração 

municipal. 

Na oportunidade, aponta-se as falhas encontradas nas planilhas 

apresentadas pela empresa CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS 

EIRELI. Vejamos: 

Falha 1: 

Na Planilha de SERVIÇOS PRELIMINARES, são apresentados custos 

unitários divergentes para o item 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 

AÇO GALVONIZADO (PADRÃO FEDERAL). 

➢ No item 1.1.6 apresenta o custo unitário de R$ 295,95 

(duzentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos). 

➢ No Item 2.2 apresenta o custo de R$ 294,62 (duzentos e 

noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos). 
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Falha 2: 

A composição 19 está apresentada conforme tabela abaixo: 

C.19 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(cbuq), cap 50/70, 
exclusive transporte (faixa de rolamento) 

Unidade:  T       

Código 
Componentes 

Unid. Consumo 
Preço 
Unit.  Preço Total  

5684 

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, 
potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, 
impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 
1,68 m - chp diurno. Af_06/2014 

CHP 0,01563 69,49 
                   

1,09  

5685 

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, 
potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, 
impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 
1,68 m - chi diurno. af_06/2014 

CHI 0,01563 26,03 
                   

0,41  

5835 
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de 
pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp 
capacidade 450 t/h - chp diurno. af_11/2014 

CHP 0,01563 146,90 
                   

2,30  

5837 
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de 
pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp 
capacidade 450 t/h - chi diurno. af_11/2014 

CHI 0,01563 60,74 
                   

0,95  

5871 
Rolo compactador de pneus estático para asfalto, 
pressão variável, potência 99hp, peso operacional 
sem/com lastro 8,3/21,0 t - chp diurno 

CHP 0,01563 83,04 
                   

1,30  

5873 
Rolo compactador de pneus estático para asfalto, 
pressão variável, potência 99hp, peso operacional 
sem/com lastro 8,3/21,0 t - chi diurno 

CHI 0,01563 30,14 
                   

0,47  

C.Aux 19.1 
Usinagem de cbuq com cap 50/70, para capa de 
rolamento 

T 1,00000 229,72 
               

287,15  

88314 Rasteleiro com encargos complementares H 0,09375 11,09 
                   

1,04  

88316 Servente com encargos complementares H 0,12500 15,98 
                   

2,00  

  

 
  

Total 
sem 
BDI: 

296,71  

 

Fica evidenciado o erro na multiplicação para o item acima 

destacado, onde constou R$ 296,71 (duzentos e noventa e seis reais e setenta e 

um centavos), quando o correto seria R$ 239,28 (duzentos e trinta e nove reais e 

vinte e oito centavos). 
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Falha 3: 

A Composição de C.27 foi apresentada conforme o modelo abaixo, 

no entanto, na planilha, o valor que foi utilizado foi o de R$ 3,40 (três reais e 

quarenta centavos), como exemplo no item 3.2 da Planilha da Rua Inácio Mendes. 

C.27 

Escavação Manual - Até 1,50 m de 
Profundidade     

Unidade: M3 
   

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit.  Preço Total  

88316 Servente com encargos complementares M3 1,900          15,98  
                 
30,36  

 
 

  
Total sem 
BDI: 

                 
30,36  

Falha 3: 

O item 1.1.5 da Rua Eng. Paulo Pinheiro não informa o valor de 

quantitativo do serviço. 

Vê-se, então, que há falhas nas planilhas apresentadas juntamente 

com a proposta da empresa CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS 

EIRELI, falhas estas que, inexplicavelmente, não foram detectadas pelo setor de 

engenharia com julgamento pela classificação de proposta com falhas. 

Portanto, também por esse motivo, a decisão da CPL merece ser 

reformada. 

IV – DO PEDIDO 

Conforme os fundamentos de fato e de direito acima expendidos, a 

Recorrente requer:  

 

a) O recebimento e o provimento do presente Recurso 

Administrativo, julgando-o PROCEDENTE pelas razões a seguir: 

a.1) Inexistência de quantitativo incompatível das planilhas 

apresentadas, considerando que as planilhas foram elaboradas em 

consonância com as planilhas contendo quantitativos já 

preenchidos nas planilhas disponibilizadas através de link pela 

própria Superintendência Municipal de Licitações; 

a.2) Inexistência de equívocos em relação às composições do 

almoxarife e do mestre de obras, sendo que os valores e códigos 

da tabela do SINAPI foram mantidos, e o valor maior trata-se de 

dos encargos complementares que, inclusive, contém outro código 

do SINAPI; 

a.3) Ainda que haja o entendimento do setor de engenharia pela 

existência de falhas nas planilhas de composição de custos, que se 

conceda prazo para retificação, apontando detalhadamente quais 
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os itens que necessitem de correção, com base na vasta 

jurisprudência apresentada em sede recursal, bem como por se 

tratar da proposta mais vantajosa para a Administração, sendo 

que o entendimento contrário causaria eventual dano ao erário de 

valor superior a R$170.000,00 (cento e setenta mil reais); 

b) Caso essa r. Comissão Permanente de Licitação CPL-OBRAS 

decida pela manutenção da desclassificação da proposta da empresa J. C. M. 

NETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, que remeta o processo à Autoridade Superior 

para apreciação e julgamento; 

c) Por fim, caso a Autoridade Superior decida pela 

desclassificação da proposta da empresa ora Recorrente - o que não se 

espera - já que restou devidamente comprovado que a mesma preenche os 

requisitos legais, requer-se imediatamente, vistas e cópias na íntegra do processo 

administrativo, visando à interposição das medidas judiciais cabíveis perante o 

Poder Judiciário do Estado de Rondônia e/ou Tribunal de Contas Estadual. 

 

Nesses termos,  

Pede deferimento. 

 

 

Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018. 

 

 

 

 

RENATO JULIANO SERRATE DE ARAÚJO              VANESSA MICHELE ESBER SERRATE 

                   OAB/RO 4705                                                  OAB/RO 3875 

 

 

Inventário de documentos: 

- Procuração; 

- E-mail enviado pela CPL ao Requerente. 


