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AO SR. CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CPL-OBRAS/SML1 
 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH 
PROCESSO Nº 10.0145/2018 
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,  VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS – SEMISB 

 

 

 

 

E. J. CONSTRUTORA EIRELLI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 10.576.469/0001-27, estabelecida na Rua Brasília, nº 211, bairro Beira-

Rio, Pimenta Bueno/RO, CEP nº 76.970-000, através de seu representante legal, JOSÉ 

HÉLIO RIGONATO DE ANDRADE, inscrito no CPF/MF sob nº 773.074.102-49 e RG n. 

878.127 SSP-RO, por seus advogados e procuradores in fine firmados, vem com fundamento 

no artigo 109, I, "a" da Lei 8.666/93, interpor o presente 

 
RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

em face da desclassificação da empresa conforme Ata de Sessão Pública ocorrida em 

27/09/2019, publicada no DOM de 30/09/2019, pugnando ao final pela reforma da decisão e 

classificação da recorrente, pelas razões que passa a expor. 
 
                                                        
1 Em que pese o artigo 109, § 4º da Lei 8.666/93 discipline que o endereçamento do recurso seria à Autoridade Superior, o item 

16.1.4 do Edital disciplina que: "O recurso deverá ser entregue na sala da Comissão Permanente de Licitação e endereçado ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação" 
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I - DA TEMPESTIVIDADE 
 

Inicialmente, salienta-se que nos termos do inciso I, do art. 109 da Lei 8.666/93 é 

cabível recurso administrativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 

da lavratura da ata. 

 

Como se vê da ata de sessão pública de 27/09/2019 as empresas participantes do 

certame não estiveram presentes na sessão e a ata foi publicada no Diário Oficial do 

Município em 30/09/2019, sendo, portanto, esta a data da intimação, iniciando o prazo 

recursal no dia 01/10/2019, e findando-se no dia 08/10/2019, considerando que o dia 

02/10/2019 foi feriado municipal2, bem como a contagem do prazo em dias úteis e início no 

primeiro dia útil seguinte à intimação3. 

 

Protocolado o recurso até o dia 08/10/2019, demonstrada, portanto, a 

tempestividade do presente recurso. 

 
 

II - SÍNTESE DOS FATOS (FUNDAMENTOS DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE) 
 

Trata-se de licitação na modalidade Concorrência Pública cujo objeto é 

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,  visando atender à SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS – SEMISB. 

 

Conforme consignado na Ata de Sessão da Comissão de Licitação, a empresa 

recorrente foi desclassificada sob o seguinte argumento e conclusão: 

 

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

                                                        
2 Lei Municipal nº 190, de 14.10.1980. Trata-se do aniversário de criação do Município de Porto Velho pela Lei Estadual nº 757, 
de 02.10.1914, do Estado do Amazonas. 
3 Art. 110 da Lei 8.666/93: 
Art. 110.  Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
Parágrafo único.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 
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 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." (página 2 da Ata) 

(...) 

"ANÁLISE DA COMISSÃO: a referida análise foi realizada pelo Presidente e membros da 

Comissão Permanente de Licitação de Obras. Sendo assim, em consonância com a 

análise técnica de engenharia, a qual foi acatada integralmente pela   Comissão,  

restaram  DESCLASSIFICADAS  as   empresas: CONSTRUTORA AMIL LTDA, PLASTIFLEX 

EMPREENDIMENTOS DA AMAZÔNIA LTDA, E.J. CONSTRUTORA EIRELI e MSM 

INDUSTRIAL LTDA.  Por outro lado, por atenderem as boas práticas da engenharia, 

restaram  CLASSIFICADAS  as empresas J.J.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA e 

MASTER ENGENHARIA EIRELI. 

A comissão informa que as razões completas constam do Parecer Técnico de 

Engenharia que é parte integrante desta ata." (página 3 da Ata) 

 

Pois bem, o parecer mencionado na Ata4, além do que foi transcrito acima, diz 

o seguinte: 

                                                        
4 Parecer Técnico de Engenharia 22.2019 
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"Da conclusão, AS  EMPRESAS,   a   saber:  CONSTRUTORA   AMIL   LTDA,   PLASTIFLEX 

EMPREENDIMENTOS   DA   AMAZONIA   LTDA,   E.J.   CONSTRUTORA EIRELI   e   MSM 

INDUSTRIAL LTDA apresentaram Planilhas e composições incompatíveis com a boa 

prática de engenharia de custos, não atendendo o item 11.1.1.   do  edital,   que   trata   

dos   Valores   unitários   e   totais, como devem ser apresentados na proposta 

comercial. Sendo assim NÃO  ESTÃO  APTAS   PARA   CLASSIFICAÇÃO   NO   QUESITO   

PROPOSTA COMERCIAL." 

 

Data máxima vênia, a decisão tomada pela Comissão de Licitação, de 

desclassificar a empresa Recorrente, qual possui capacidade comprovada para realização 

dos serviços licitados e apresentou a proposta mais vantajosa para administração carece de 

legalidade e merece ser reformada, sob pena de causar prejuízo tanto à Recorrente quando à 

Municipalidade, conforme passamos a demonstrar. 

 

 

III - MÉRITO - DA NECESSÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA E. J. CONSTRUTORA 
EIRELLI 
 

III.1) Do cumprimento do Instrumento Convocatório 
 

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, a Comissão Julgadora 

não pode criar novos critérios de julgamento sem observância ao disposto no edital. 

 

No presente caso, a recorrente atendeu perfeitamente as regras entabuladas 

no instrumento convocatório ao apresentar documentação regular e completa, vejamos. 

 

Com relação ao item do Edital utilizado como fundamento para desclassificação 

da Recorrente - 11.1.1, o mesmo diz o seguinte: 

 

"11.1.1. O ENVELOPE NÚMERO 02 – PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter os 

documentos elencados neste item, além da proposta propriamente dita, apresentada 

em uma via, redigida com clareza, em língua portuguesa, sem emendas, borrões ou 
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ressalvas, nem condições escritas à margem, rubricada em todas as suas folhas e 

assinada na última, com a respectiva identificação do subscritor; " 

 

Pois bem, como se vê nos autos, a empresa recorrente cumpriu cada uma das 

exigências constantes no mesmo, redigindo sua proposta com clareza, em língua portuguesa, 

sem emendas, borrões ou ressalvas, nem condições à margem, rubricada em todas as suas 

folhas e assinada na última, com a respectiva identificação do subscritor. Não há, portanto, 
razões com base neste item para sua desclassificação. 

 

Aliás, carece de fundamentação a decisão da Comissão Julgadora, visto que 

subjetiva e totalmente obscura, não apontando qualquer fundamento editalício que valide a 

desclassificação da empresa, afirmando somente o que também afirmou o parecer: 

"apresentaram Planilhas e composições incompatíveis com a boa prática de engenharia de custos", não 

atendendo o item 11.1.1.   do  edital". 

 

Primeiro, como se vê o item 11.1.1 do edital acima destacado foi 

completamente atendido pela Recorrente e a afirmativa de que não teria a empresa "atendido 

a boa prática de engenharia de custos" é algo vazio. 

 

Ora, não há exigência editalícia acerca da necessidade de se observar suposta 

"boa prática de engenharia de custos", e, segundo, não há previsão legal acerca da 

observância desse aspecto, criado de forma subjetiva e anômala pelo "Parecer Técnico", 

acolhido pela Comissão Julgadora, sem qualquer previsão ou critério legal. 

 

O princípio do vínculo ao instrumento convocatório materializa o princípio da 

legalidade no processo licitatório e vem expressamente positivado na Lei 8.666/93, nos 

seguintes termos: 

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 

se acha estritamente vinculada. 

 

A observância ao edital efetiva o princípio inscrito dentre os demais princípios 

que regem a Administração Pública, disposto no caput do artigo 37 da Carta Magna: 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer do Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...). 

 

O princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios, uma vez que 

instrui, limita e vincula as atividades administrativas, conforme refere Hely Lopes Meirelles: 

 

"A legalidade, como princípio de administração (CF, art.37, caput), significa que o 

administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 

desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil 

e criminal, conforme o caso. 

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e 

do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da lei9.784/99. Com isso, 

fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a 

observância dos princípios administrativos. 

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 

administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 

Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘poder 

fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim’." (Direito 

Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27ª ed., p. 86), 

 

Ademais, o julgamento das propostas deve ser feito objetivamente à luz do 

artigo 45 da Lei 8.666/935, de acordo com as regras editalícias e legais, não podendo ser 

subjetivo como fez a Comissão que conclui que não teria a empresa "atendido a boa prática 

de engenharia de custos". 

 

Portanto, a desclassificação  da empresa recorrente se trata de inequívoco 

descumprimento aos termos do edital devendo culminar com a sua imediata 

CLASSIFICAÇÃO. 

 
                                                        
5 Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em 

conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 

exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 
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III.2) Da Supremacia do Interesse público - Razoabilidade, Proporcionalidade e 
Proibição ao Excesso de Formalismo 

 

A finalidade da licitação é a de viabilizar a escolha da proposta mais vantajosa, 

o que deve ser ponderado em contraponto ao rigorismo exacerbado e preciosismos no 

julgamento. 

 

No presente acaso, além do fundamento para desclassificação ter sido 

totalmente ilegal haja vista o cumprimento pela Recorrente ao item mencionado pela 

Comissão Julgadora (11.1.1) percebe-se análise feita pelo "Parecer Técnico" com formalismo 

excessivo e contrária ao princípio da vantajosidade, haja vista que desclassificou por suposta 

imperfeições na planilha a empresa que ofertou o melhor preço, e que detém capacidade e 

qualificação para execução do objeto. 

 

Isso porque, se a finalidade da análise feita de modo pormenorizado na planilha 

apresentada pela empresa é verificar questões que podem inviabilizar a obra em razão de 

inexequibilidade ou ainda impedir o descumprimento das regras da competição, os pontos 

abordados no "corpo" do parecer mereciam e poderiam ser superados pela Comissão por 

meio de simples solicitação de esclarecimentos (diligência) à empresa, para que pudesse ser 

avaliada a informação ou ainda sanada eventual dúvida ou divergência que se entende haver. 

 

Nesse sentido já definiu o TCU em Plenário: 

 

15. Ocorre que a pronta desclassificação de alguns licitantes em virtude da 

apresentação de planilhas de custos e de formação de preços, com alguns itens 

faltantes ou com valores inadequados, sem que lhes fossem oportunizado previamente 

a chance de retificar as falhas apontadas, já foi objeto de apreciação por este Tribunal 

em vários julgados, sendo tratado como irregularidade (v. g.: Acórdãos 1.179/2008, 

2.371/2009 e 187/2014, do Plenário, e Acórdão 4.621/2009, da 2ª Câmara). 

16. Nesses julgados restou claro que a existência de erros materiais ou de omissões nas 

planilhas de custos e preços referentes à contratação de serviços não enseja, desde 

logo, a desclassificação das respectivas propostas, podendo a administração 

contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, 
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desde que, obviamente, não altere o valor global proposto, cabendo, ainda, à licitante 

suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a administração considerar 

exequível a proposta apresentada. 

17. Na mesma linha, o art. 29-A, § 2º, da Instrução Normativa MPOG nº 2, de 2008, ao 

disciplinar a contratação de serviços, continuados ou não, aduz que: 

“Art. 29-A – omissis. 

§ 2º Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente 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”. 

(Acórdão 2546/2015 - Plenário) 

 

Igualmente a Súmula 262 do TCU disciplina com relação às dúvidas 

relacionadas à exequibilidade a necessária oportunidade à empresa licitante: 

 

SÚMULA Nº 262/2010 

O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz 

a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar 

à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 

 

Ademais, é importante que se repita que foram cumpridas todas as exigências 

editalícias, apresentando, o que foi exigido pelo Edital, inclusive as composições analíticas 

detalhadas e específicas necessárias com relação às leis sociais e BDI, nos termos dos itens 

11.1.3.3 e 11.1.3.4, o que pode ser observado em planilhas separadas ao final da proposta. 

 

Não obstante a isso, passamos a enfrentar item a item da análise realizada 

pelo "Parecer Técnico" 002.2019 e página 2 da Ata: 

 

 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;  

 

O valor mencionado como inexequível referente ao item 1.11 da planilha - valor 

da taxa aplicado em legislação do CREA para valores de ART representa 0,00060% do valor 
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global dos serviços, e em que pese esteja em desacordo com as diretrizes do CREA não afeta 

de modo algum a execução do contrato, sendo item irrelevante, especialmente considerando 

ser a contratação pelo regime de execução indireta e empreitada por PREÇO GLOBAL. 

 

 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 composições apresentadas pela empresa, os percentuais de encargos 

sociais já estão inclusos nos itens conforme apresentado na planilha (114,76% e 70,61%), até 

mesmo em observância ao item 11.1.3.1 do Edital6, tanto que a empresa não alterou os 

valores de custo horário de mão de obra nas composições, estão conforme apresentados pelo 

SINAPI na data base, já com os encargos sociais. O que a empresa apresentou de desconto, 

se deu nos insumos, conforme planilhas abaixo: 

 

 
(Tabela SINAPI ABRIL/2019 PG 3272 e 3272) 
 

                                                        
6 11.1.3.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os encargos, (sociais, trabalhistas e previdenciários/acidentários) e 

tributos incidentes sobre a prestação dos serviços, bem como todas e quaisquer despesas diretas e indiretas (incluindo 

transporte, alimentação, estadia dos profissionais envolvidos na realização dos serviços) e demais dispêndios necessários à 

perfeita execução dos serviços licitados, de tal sorte que o montante proposto será a única e completa remuneração a ser paga 

pela execução completa dos serviços; 
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,73 16,73

Composição 
Auxiliar

 88236 SINAPI FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,37 0,37

Composição 
Auxiliar

 88237 SINAPI EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,93 0,93

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,01 2,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,32 12,32

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,55 0,55

MO sem LS => 12,53 LS => 0,00 MO com LS => 12,53

Valor do BDI => 0,00 16,73

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Outros

Taxas

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>  
(Composição fornecida pela empresa) 
 
 

 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; 

 

 Quanto ao BDI, constata-se que não houve duplicidade.  

 

Em verdade, verifica-se que não foram conferidos os somatórios dos itens que 

integram as composições, pois, caso tivesse havido essa conferência a dúvida quanto a 

duplicidade no BDI teria sido eliminada.  

 

O ligeiro engodo se deu pelo fato do modelo de composição apresentado servir 

para vários tipos de obras, ou seja, tanto para as que apresentam o BDI somando direto na 

composição do item, quanto às que utilizam a somatória do BDI apenas na planilha 

orçamentária. 

 E, no caso da proposta apresentada, o “valor total” do item foi relatado como 

sendo “valor com BDI”, um mero erro material. Contudo, é possível verificar na mesma página 

do mesmo item que o BDI é igual a ZERO.  

 

 Ou seja, o simples fato de, na composição do item, estar escrito "Valor com 

BDI" e não "Valor total", não pode desclassificar a empresa, pois o valor referente ao BDI é 

igual à zero (=0,00), portanto, a somatória dos valores está correta, conforme demonstramos 

abaixo: 
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
m² 1,0000000 11,35 11,35

Composição 
Auxiliar

5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033330 128,49 0,42

Composição 
Auxiliar

95133 SINAPI MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0033330 100,51 0,33

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333300 16,73 0,55

Insumo 25972 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-
B (PREMIX) - NBR 16184

KG 0,4000000 9,95 3,98

Insumo 5318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,1300000 8,91 1,15

Insumo 7343 SINAPI TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 
VIARIA (NBR 11862)

L 0,6000000 7,54 4,52

Insumo 7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300000 13,60 0,40

MO sem LS => 0,54 LS => 0,00 MO com LS => 0,54

Valor do BDI => 0,00 11,35

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

 
(Composição fornecida pela empresa) 

 

 

Aliás, o próprio Edital reserva faculdade de utilizar modelo fornecido ou não, 
nos termos do item 11.1.67, não implicando desclassificação caso não se adote o padrão 

sugerido. 

 

 Nas suas composições, na COMP.4 que se refere a composição do item 1.11, o 

valor correspondente a ART está inexequível; 

 

Este item já foi esclarecido e impugnado acima, sendo, como dito, insignificante 

para o cumprimento do contrato.  

 

 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; 

 

Sobre o Item 1.10, impende destacar que o Edital não exigiu, com relação a 

este item, à apresentação de composição analítica e detalhada do referido item, pois se trata 

de cotação conforme apresentado no edital.  

 

Ainda assim foi apresentada a composição detalhada feita pela empresa na 

qual já está incluso no custo unitário todas as despesas necessárias à execução do objeto. 
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Por fim, novamente vale citar que o edital não faz qualquer menção a “boa 

prática da engenharia”, além do item 11.1.68, não implicando desclassificação caso não se 

adote o padrão sugerido para a proposta comercial. 

 

 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. 

 

Novamente, vale informar que o BDI ou LDI apresentado no demonstrativo está 

igual à zero (= 0,00) não apresentando duplicidade. Para conferência basta calcular a 

equação com os valores propostos.  

Ma t e rial
CAP  50/ 70

CM 30
RR 2C

jul/ 14 abr/ 19
270,237 340,424
nov/ 16 abr/ 19
303,752 340,424

Ma t e ria l 
Be t uminoso

Cust o com P e dágio 
(R$/ t on.)

Fa t or de  Rea just e  do 
Cust o de Tra nsp.

Fluvial

CAP  50/ 70 R$ 1,12073

CM 30

RR 2C R$ 38,89 1,12073

Da t a  Base

a br / 19

a br / 19

LDI P IS / P a se p

R$ 0,00 R$ 18,05
R$ 0,00 R$ 13,46

Ext ensã o:               61.784,1,00Km
ÁREA RECAP .:  608.300,40 m

TRANS P ORTE DE MATERIAL BETUMINOS O (S EM DES ONERAÇÃO)

Conforme  P ort a ria  Nº 1977 de  25 de  out ubro de  2017 , da  Dire t oria  Gera l, no Ar t . 2º, os ma t er iais bet uminosos de ver ão se r de finidos pe lo ac ompa nha me nt o de  pre ços re gionais de dist ribuiç ã o de  asfalt os, re a liz a dos pe la  Agê nc ia  Na cional de  P et róle o ( ANP ), 
a c re sc ido da s r espe c t ivas a lí quot a s de  ICMS ., P IS / P asep, COFINS  e BDI dife re nc ia do.
De  for ma  c omple me nt a r, ut ilizou-se  a   P ort a ria  Nº 434 de  14 de  mar ço de  2017 , da  Dire t oria  Ge ra l, pa ra  def iniç ão dos pr eç os de  r ef er ênc ia  pa ra  o t ra nsport e fluvia l de ma t e ria is be t uminosos ( Equaç ã o nº. 02)

Dist â ncia  Te rre st r e (Km) Cida de  de  Or ige m/ UF
13,70 (REMAN) -  Ma na us/ AM (Re giona l) DTT e nt re  o P or t o de P ort o Ve lho e  o Cant e iro

DTT e nt re  a  Dist ribuidora  (REP AR) Ar auc ár ia/ P R e  Ca nt e iro

*Dist ânc ia Te rr est re  de  Tra nsport e (vide  me mória  de  c onsult a s)

3.031,00 (REP AR) Ara ucá ria / P R DTT e nt re  a  Dist ribuidora  GRECA Cuia bá -MT e  Cant e iro

Dist â nc ia  Fluvia l Km ( P or t o P VH-P ort o REMAN) 1.212,37 
ICMS  RO (Alí quot a) 17,5% í ndice  r ea just a me nt o 

t r ansport e  t er re st re
i

BDI dif. (Me m. Circ . Nº 03/ 2016- DIREX) 1,2597
P IS / P a se p (Cumula t ivo) 0,65% í ndice  r ea just a me nt o 

t r ansport e  f luvial
i

COFINS  ( Cumulat ivo) 3,00% 1,1207

13,70 36,29 1,2597  R$                                             45,72 288,64R$   R$                                            334,35 

Fórmula s de  Tr ansport e s At ualiz ada s com BDI dif .

Dist â nc ia  /  km Cust o do Tra nsp. Te rr est ./  t on ((26,939 + 
0,219 x D) /  (1-ICMS ) ) /  t on.

Fa t or de Rea just e  do Cust o de  
Tr ans. Te rr est .

Cust o do Tra nsport e  
Te rre st r e (R$/ t on.)

Cust o do Tra nsp. 
Fluvia l/ t on  ((14,13 + 

0,1636 x D)  /  (1- ICMS )  )/
t on.

P re ç o Tot a l do 
Tra nspor t e  por 

t one la da  At ua liz ado 
c om BDI

3.031,00 837,24 1,2597  R$                                    1.093,58  R$                                       1.093,58 

CAP  50/ 70 (REMAN) -  Ma na us/ AM (Re giona l)  R$                                   2.759,04 

RR 2C (REP AR)  Ara uc ár ia / P R  R$                                    2.057,10 

AQUIS IÇÃO DE MATERIAL BETUMINOS O (S EM DES ONERAÇÃO)

P re ç os Mé dios P onde ra dos Mensa is – J a neir o 2018 ( Font e : ANP  – Coor de na doria  de  De fe sa  da  Concorrê nc ia )
P ort ant o, pa ra  o c a so e m t e la  t e remos:

P r odut o UF Cust o (t )

P r odut o Cust o (t ) ICMS

CAP  50/ 70  R$                                                                                 2.759,04 R$ 585,25  R$                                                       85,33  R$                                      3.447,67 
RR 2C  R$                                                                                  2.057,10 R$ 436,35  R$                                                       63,62  R$                                      2.570,53 

COFINS TOTAL

 
(Composição fornecida pela empresa) 
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Como se vê, não se pode permitir que por EXCESSO DE FORMALIDADE uma 

empresa qualificada ao cumprimento do objeto e que ofertou o MELHOR PREÇO seja 

desclassificada por mera irregularidade formal, em grave afronta ao princípio da 

SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, pois perderá a licitação a busca pela 

vantajosidade necessária (capacidade + preço). 

 

Nesse sentido trazemos jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU: 

 

 “Voto 

Releva ainda saber o procedimento a ser adotado quando a Administração constata 

que há evidente equívoco em um ou mais dos itens indicados pelas licitantes. 

Não penso que o procedimento seja simplesmente desclassificar o licitante. Penso sim 

que deva ser avaliado o impacto financeiro da  ocorrência e verificar se a proposta, 

mesmo com a falha, continuaria a preencher os requisitos da legislação que rege as 

licitações públicas - preços exeqüíveis e compatíveis com os de mercado. 

(...) 

Em tendo apresentado essa licitante o menor preço, parece-me que  ofenderia os 

princípios da razoabilidade e da economicidade desclassificar a proposta mais 

vantajosa e exeqüível por um erro que,  além de poder ser caracterizado como formal, 

também não prejudi cou a análise do preço global de acordo com as normas 

pertinentes.” 

(Acórdão nº 4.621/2009 – Segunda Câmara) 

 

 “Relatório do Ministro Relator 

(...) 

50. O anexo II-A do Edital (fl. 230, Vol. II) estabeleceu o modelo de planilha 

orçamentária a ser adotada pelos licitantes, e não discriminava detalhadamente os 

itens que integravam os encargos sociais e trabalhistas necessários à composição do 

preço proposto. Para o denunciante, a ausência dessas informações teria trazido 

prejuízo ao julgamento das propostas comerciais. 

(...) 
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52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da planilha de 

custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de custos de cada 

organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos coletivos, sendo 

responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso a planilha apresentada 

pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e ainda assim, for considerada 

exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao licitante suportar o ônus do seu erro. 

(...) 

55. Portanto, consideramos improcedente a alegação de que omissões ou ausência de 

detalhamento no modelo da planilha de preços constante do Anexo II-A do Edital eriam 

ocasionado prejuízo ao julgamento das propostas. 

(...) 

59. Do exposto, constata-se que não existe na legislação critério único uniforme e 

padronizado para determinar a inexeqüibilidade de uma proposta no âmbito de 

licitação processada na modalidade pregão, motivo pelo qual a sua apuração deve ser 

avaliada em cada caso concreto. No entanto, distorções significativas entre os valores 

estimados e os propostos (...) 

Voto do Ministro Relator 

(...) 

6. Sobre a desnecessidade de detalhamento dos itens que compõem os encargos sociais 

e trabalhistas na planilha de preços utilizada como modelo no edital, penso que a 

presumida omissão não traz problemas para o órgão contratante, pois, segundo 

explicado pela unidade técnica, o contratado é obrigado a arcar com as conseqüências 

das imprecisões na composição dos seus custos". 

(Acórdão nº 963/2004 – Plenário) 

 

REPRESENTAÇÃO. FALHAS EM DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. 

PEDIDO DE CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA. CONFIRMAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. ADOÇÃO 

DE CAUTELAR. OITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO AO 

LICITANTE DE AJUSTE DA PROPOSTA PARA ERROS MATERIAIS IRRELEVANTES E 

SANÁVEIS. ASSINATURA DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DO ATO ILEGAL. 

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 
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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 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. 

(Acórdão 2637/15 - Plenário) 

 

Nesse sentido, corrobora também decisões do Poder Judiciário sobre o tema: 

  

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA. 

[...]" 

4. A INTERPRETAÇÃO DESSE ITEM DO EDITAL LEVA A CRER QUE É IRRELEVANTE QUE 

UM OU OUTRO COMPONENTE DE PREÇO UNITÁRIO SEJA APARENTEMENTE 

INEXEQÜÍVEL, DESDE QUE A PROPOSTA GLOBAL SEJA EXEQÜÍVEL, POIS SE PRESUMIRÁ 

QUE O VALOR DAQUELE FOI DILUÍDO NOS DEMAIS ITENS. 

5. OFENDIDO TAMBÉM O OBJETIVO DA LICITAÇÃO EM OBTER O MELHOR CONTRATO 

PARA A ADMINISTRAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE A AGRAVANTE APRESENTOU UMA 

PROPOSTA QUE É MENOR DO QUE A PROPOSTA VENCEDORA EM MAIS DE R$ 

1.000.000,00. 

6. Agravo de instrumento provido para determinar a continuidade da Agravante no 

certame licitatório, deferindo assim a liminar cautelar. Agravo regimental prejudicado. 

(TRF 1ª Região - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 00501000628487 

Relator(a): JUIZ FEDERAL CÉSAR AUGUSTO BEARSI; QUINTA TURMA; DJ de 

05/02/2007) 
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ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. PREÇO UNITÁRIO. CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO. MENOR PREÇO GLOBAL. INTERESSE PÚBLICO. RAZOABILIDADE. 

PROPORCIONALIDADE. 

1. Só se impõe o litisconsórcio passivo quando a concessão da segurança importar em 

modificação na posição de quem juridicamente beneficiado pelo ato impugnado (STJ 2ª 

Seção, RF 327/175). O Município de Timbó, qual seja a empresa que lograr vitória no 

processo concorrencial, não verá atingida sua situação jurídica frente ao certame, o 

que reprime a possibilidade dele integrar a relação processual. 

- Injurídica é a inabilitação de licitante, em se tratando de concorrência pública cujo 

critério de julgamento é o menor preço global, por conta da cotação do preço unitário 

insignificantemente superior ao máximo fixado, excesso, aliás, justificado como mera 

irregularidade na atualização dos valores, uma vez que atenta contra o interesse 

público, já que a sua proposta é a de menor preço global, e as regras constitucionais da 

razoabilidade e proporcionalidade. 

(TRF 4ª Região - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA; Processo: 

200272000145900; RELATOR: JUIZ LUIZ CARLOS DE CASTRO LUGON 3ª Turma; Dj de 

22/10/2003) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 

PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. 

DOCUMENTO APRESENTADO SEM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA. 

INTERESSE PÚBLICO. (...). A apresentação de documento sem assinatura do responsável 

pela empresa configura mera irregularidade formal, não sendo apto a gerar sua 

desclassificação em pregão presencial. O procedimento de licitação, embora esteja 

vinculado ao edital de convocação, deve zelar pelo interesse público, garantindo maior 

competitividade possível aos concorrentes. Precedentes desta Corte. Equívoco que 

poderia ter sido sanado quando da abertura dos envelopes, uma vez que o 

representante se fazia presente ao ato e poderia confirmar a autenticidade do 

documento por ele apresentado. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM 

REMESSA NECESSÁRIA. 

(TJRS, Apelação / Remessa Necessária 70078093887, Relator(a): Marcelo Bandeira 

Pereira, Vigésima Primeira Câmara Cível, Julgado em: 22/08/2018, Publicado em: 

29/08/2018) 
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Assim, considerando que a finalidade da licitação pública de obtenção da 

melhor proposta é atingida com a empresa ora Recorrente, há grave inobservância aos 

princípios da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE com a sua desclassificação, 

conforme destaca a doutrina: 

 

"Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que se inter-relacionam, 

cuidam da necessidade de o administrador aplicar medidas adequadas aos objetivos a 

serem alcançados. De fato, os efeitos e consequências do ato administrativo adotado 

devem ser proporcionais ao fim visado pela Administração, sem trazer prejuízo 

desnecessário aos direitos dos indivíduos envolvidos e à coletividade." (SOUSA, Alice 

Ribeiro de. Processo Administrativo do concurso público. JHMIZUNO. p. 74) 

 

Portanto, considerando que a empresa atende perfeitamente a qualificação 

técnica, dispõe da habilitação jurídica e ofertou o melhor preço conforme os objetivos 

lançados no edital, merece a empresa Recorrente ser classificada. 

 

 

III.3) Da ofensa ao princípio da vantajosidade e do prejuízo à Municipalidade 
 

 

Além de tudo que já foi exposto, é pertinente trazer à baila que o Município de 
Porto Velho, se mantida a decisão recorrida, sofrerá grave prejuízo!  

 
Com efeito, a diferença entre o preço ofertado pela empresa Recorrente e a 

empresa que se sagrará classificada e vencedora, caso mantida a decisão será de, no 
mínimo, R$ 3.338.216,51 (três milhões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e dezesseis 

reais e cinquenta e um centavos)9, ou seja, restará contratado um preço 10% mais 
caro, restando ofendido o princípio da vantajosidade inserido no artigo 3º da Lei 
8.666/93 e ensejando ainda verdadeiro dano ao erário. 

 

                                                        
9 As únicas empresas classificadas foram J. J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS e MASTER ENGENHARIA EIRELI 
- EPP, que ofertaram respectivamente os seguintes preços: R$ 36.295.478,78 e R$ 37.065.948,70; Já a empresa Recorrente, E. 
J. CONSTRUTORA EIRELLI ofertou o melhor preço, de R$ 32.957.262,27. (Conforme Ata de Sessão Pública de 18/09/2019) 



 

 
18 

EMPRESA VALOR DA PROPOSTA 

E. J. CONSTRUTORA EIRELLI (Recorrente) R$ 32.957.262,27 

J. J. CONSTRUÇÕES MONTAGENS INDUSTRIAIS (1ª 

Classificada) 

R$ 36.295.478,78 

MASTER ENGENHARIA EIRELI - EPP (2ª 

Classificada) 

R$ 37.065.948,70 

 

 
IV) REQUERIMENTO 

 
Por todo o exposto, requer o recebimento e processamento do presente 

recurso, em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 109, § 2º, da Lei 8.666/93, para ao final, 

dar provimento ao mesmo para que seja reformada a decisão recorrida classificando a 

Recorrente para todos os fins do presente certame. 

 

Não  sendo alterada a decisão pela Comissão Julgadora, requer o imediato 

encaminhamento à Autoridade Superior nos termos do art. 109, §4º da Lei 8.666/93 para que 

analise o presente, confiando seja o mesmo provido pelas razões alinhavadas. 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento e provimento. 

  
Porto Velho, 07 de outubro de 2019. 

 
 
JOSÉ MANOEL A. M. PIRES   GUSTAVO GEROLA MARZOLLA 

OAB/RO 3718     OAB/RO 4164 


