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Santa Teresinha

Licitações

AVISO DE CONVOCAÇÃO 2ª COLOCADA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2022
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONCRETO E INTERTRAVADO NA ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA- OPERAÇÃO N°: 1076003-34, para pavimentação
das localidades (Campo Grande; Serra Grande e Boqueirão) na cidade de Santa
Teresinha/Bahia; Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços
de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA
TERESINHA/BAHIA - OPERAÇÃO N°: 01081329-13, para pavimentação das localidades
(Campo Alegre; Pedra Branca; Rio Seco e Boqueirão) na cidade de Santa Teresinha/Bahia,
conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei
Federal nº. 8.666/93.
CONVOCAMOS A EMPRESA: ENOVA CONSTRUTORA & CONSULTORIA LTDA INSCRITO
NO CNPJ SOB Nº 08.254.699/0001-28 LOCALIZADO RUA LEOLINA BACELAR DE LIMA Nº
563 SALA 05 CENTRO FEIRA DE SANTANA - BAHIA, valor apresentado na proposta
referente ao Lote 01 R$ 710.687,76 (setecentos e dez mil seiscentos e oitenta e sete reais e
setenta e seis centavos), para comparecer ao setor de licitação, para apresentação das
certidões de regularidade fiscal e assinatura do contrato no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados da data da convocação e publicação no Diário Oficial do Município., sob pena de
decair o direito da contratação e sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
Informações podem ser obtidas pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.com
(www.santateresinha.ba.gov.br. ou pelo Tel. 075 3639-2132. Santa Teresinha, 06 de
outubro de 2022. João Bastos da Silva Junior - Pregoeiro/Presidente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Tipo de Licitação:
Nº:

TOMADA DE PREÇOS
004/2022

Objeto

Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de APOIO A
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA / BA - OPERAÇÃO N°: 1081600-76, nas localidades
(Boqueirão; Serra Grande e Campo Alegre) no Município de Santa Teresinha/Bahia.
14/09/2022
PROPOSTA DE PREÇO

Data:
Fase do processo:
Técnico Responsável pela Análise:

RONALD BARBOSA DOS SANTOS
ANÁLISE DA LICITAÇÃO

Esclarecimentos: A análise abaixo leva em consideração apenas as questões técnicas de engenharia observadas na documentação entregue pelos licitantes e no
edital sob amparo da Lei 8.666/93. A análise técnica de engenharia não inclui elementos jurídicos, contábeis ou outro que fuja da esfera da engenharia devendo estes
serem analisados pelos setores responsáveis.

ITEM 01: APRESENTAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA NA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA

EMPRESA

ATENDIMENTO
AO ITEM

OBSERVAÇÃO

RA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

NÃO

A empresa apresentou documentações ilegiveis, não sendo possivel
fazer analise das informações. Não conta na proposta da empresa
arquivos em midia digital.

ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA

NÃO

A empresa apresentou planilha orçamentaria referente a obra de outro
municipio, cujo objeto é construção de (03) três unidade basicas de
saúde, sendo divergente com o objeto da licitação do Municipio de Santa
Teresinha/Bahia.

SIM - COM
RESSALVA

Apresentou planilha orçamentaria com valor de R$ 1.015.126,59 (Um
milhão e quinze mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e nove
centavos). A empresa apresentou na sua planilha orçamentaria erros de
digitação ao inserir as composições, nos itens 2.5.7; 3.5; 3.5.2; 3.6.5;
4.3.4; 4.5.2. A comissão abre prazo de 5 dias uteis para empresa
apresentar correções nas planilhas,seguindo fielmente as descrições e
codigos inseridos na planilha orçamentaria disponibilizada na licitação,
conforme planilha multipla da CAIXA, sem alteração de valor conforme
preço supracitado.

ENOVA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA-EPP

ITEM 02: PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO NA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA

EMPRESA

ATENDIMENTO
AO ITEM

OBSERVAÇÃO

RA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

NÃO

A empresa apresentou documentações ilegiveis, não sendo possivel
fazer analise das informações. Não conta na proposta da empresa
arquivos em midia digital.

ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA

NÃO

A empresa apresentou planilha orçamentaria referente a obra de outro
municipio, cujo objeto é construção de (03) três unidade basicas de
saúde, sendo divergente com o objeto da licitação do Municipio de Santa
Teresinha/Bahia.

ENOVA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA-EPP

SIM

Consta na documentação Cronograma Fisico Financeiro.

ITEM 03: PLANILHA COM QUADRO DE BDI NA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA

EMPRESA

ATENDIMENTO
AO ITEM

OBSERVAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Tipo de Licitação:
Nº:

TOMADA DE PREÇOS
004/2022

Objeto

Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de APOIO A
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA / BA - OPERAÇÃO N°: 1081600-76, nas localidades
(Boqueirão; Serra Grande e Campo Alegre) no Município de Santa Teresinha/Bahia.

Data:
Fase do processo:

14/09/2022
PROPOSTA DE PREÇO

Técnico Responsável pela Análise:

RONALD BARBOSA DOS SANTOS
ANÁLISE DA LICITAÇÃO

RA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

NÃO

Apresentou apenas planilha de BDI referente a 20,09%. Não consta a
planilha de BDI referente a 14,04%

ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA

NÃO

A empresa apresentou planilha orçamentaria referente a obra de outro
municipio, cujo objeto é construção de (03) três unidade basicas de
saúde, sendo divergente com o objeto da licitação do Municipio de Santa
Teresinha/Bahia.

ENOVA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA-EPP

SIM

Consta na documentação planilha com quadro de BDI.

ITEM 04: PROPOSTA DE PREÇO NA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA E DECLARAÇÕES
EMPRESA

ATENDIMENTO
AO ITEM

OBSERVAÇÃO

RA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

SIM

Apresentou folha com proposta de preço, porém as planilhas da
documentação estão inlegiveis.

ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA

NÃO

A empresa apresentou planilha orçamentaria referente a obra de outro
municipio, cujo objeto é construção de (03) três unidade basicas de
saúde, sendo divergente com o objeto da licitação do Municipio de Santa
Teresinha/Bahia.

ENOVA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA-EPP

SIM

Consta na documentação da empresa a proposta de preço e declarações

ATENDIMENTO
AO ITEM

OBSERVAÇÃO

RESUMO da análise dos itens da presente proposta
EMPRESA

RA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

NÃO

A empresa não atendeu as exigências do edital. Apresentando
documentos ilegiveis.

ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA

NÃO

A empresa não atendeu as exigências do edital. Apresentado proposta
de outro municipio.

ENOVA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA-EPP

SIM - COM
RESSALVA

A empresa apresentou erros de digitação na planilha orçamentaria,
sendo necesario correção dentro do prazo estipulado pela comissão para
prosseguimento do processo.

22 de setembro de 2022, Santa Teresinha/Bahia.

RONALD BARBOSA DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000104292
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de APOIO A PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA / BA OPERAÇÃO N°: 1081600-76, nas localidades (Boqueirão; Serra Grande e Campo Alegre) no Município de Santa
Teresinha/Bahia, conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal
nº. 8.666/93.
PARECER TÉCNICO
Tipo de Licitação:

TOMADA DE PREÇOS

Nº:

Data:

004/2022
Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços de
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE
PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA / BA - OPERAÇÃO N°: 108160076, nas localidades (Boqueirão; Serra Grande e Campo Alegre) no Município de
Santa Teresinha/Bahia.
14/09/2022

Fase do processo:

PROPOSTA DE PREÇO

Técnico Responsável pela
Análise:

RONALD BARBOSA DOS SANTOS

Objeto

ANÁLISE DA LICITAÇÃO
Esclarecimentos: A análise abaixo leva em consideração apenas as questões técnicas de engenharia observadas
na documentação entregue pelos licitantes e no edital sob amparo da Lei 8.666/93. A análise técnica de engenharia
não inclui elementos jurídicos, contábeis ou outro que fuja da esfera da engenharia devendo estes serem
analisados pelos setores responsáveis.
ITEM 01: APRESENTAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA NA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA
EMPRESA

RA EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA

ATENDIMENTO AO ITEM

OBSERVAÇÃO

NÃO

A empresa apresentou
documentações ilegíveis, não sendo
possível fazer analise das
informações. Não conta na proposta
da empresa arquivos em midia digital.
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ROCHA RIOS CONSTRUTORA
LTDA

ENOVA CONSTRUTORA E
CONSULTORIA LTDA-EPP

NÃO

A empresa apresentou planilha
orçamentaria referente a obra de
outro municipio, cujo objeto é
construção de (03) três unidade
basicas de saúde, sendo divergente
com o objeto da licitação do
Municipio de Santa Teresinha/Bahia.

SIM - COM RESSALVA

Apresentou planilha orçamentaria
com valor de R$ 1.015.126,59 (Um
milhão e quinze mil, cento e vinte e
seis reais e cinquenta e nove
centavos). A empresa apresentou na
sua planilha orçamentaria erros de
digitação ao inserir as composições,
nos itens 2.5.7; 3.5; 3.5.2; 3.6.5; 4.3.4;
4.5.2. A comissão abre prazo de 5 dias
uteis para empresa apresentar
correções nas planilhas,seguindo
fielmente as descrições e codigos
inseridos na planilha orçamentaria
disponibilizada na licitação, conforme
planilha da multipla CAIXA, sem
alteração de valor conforme preço
supracitado.

ITEM 02: PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO NA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA
EMPRESA

ATENDIMENTO AO ITEM

OBSERVAÇÃO

NÃO

A empresa apresentou
documentações ilegiveis, não sendo
possivel fazer analise das
informações. Não conta na proposta
da empresa arquivos em midia digital.

ROCHA RIOS CONSTRUTORA
LTDA

NÃO

A empresa apresentou planilha
orçamentaria referente a obra de
outro municipio, cujo objeto é
construção de (03) três unidade
basicas de saúde, sendo divergente
com o objeto da licitação do
Municipio de Santa Teresinha/Bahia.

ENOVA CONSTRUTORA E
CONSULTORIA LTDA-EPP

SIM

Consta na documentação Cronograma
Fisico Financeiro.

RA EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA

ITEM 03: PLANILHA COM QUADRO DE BDI NA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA
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EMPRESA

ATENDIMENTO AO ITEM

OBSERVAÇÃO

NÃO

Apresentou apenas planilha de BDI
referente a 20,09%. Não consta a
planilha de BDI referente a 14,04%

ROCHA RIOS CONSTRUTORA
LTDA

NÃO

A empresa apresentou planilha
orçamentaria referente a obra de
outro municipio, cujo objeto é
construção de (03) três unidade
basicas de saúde, sendo divergente
com o objeto da licitação do
Municipio de Santa Teresinha/Bahia.

ENOVA CONSTRUTORA E
CONSULTORIA LTDA-EPP

SIM

Consta na documentação planilha
com quadro de BDI.

RA EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA

ITEM 04: PROPOSTA DE PREÇO NA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA E DECLARAÇÕES
EMPRESA

ATENDIMENTO AO ITEM

OBSERVAÇÃO

SIM

Apresentou folha com proposta de
preço, porém as planilhas da
documentação estão inlegiveis.

ROCHA RIOS CONSTRUTORA
LTDA

NÃO

A empresa apresentou planilha
orçamentaria referente a obra de
outro municipio, cujo objeto é
construção de (03) três unidade
basicas de saúde, sendo divergente
com o objeto da licitação do
Municipio de Santa Teresinha/Bahia.

ENOVA CONSTRUTORA E
CONSULTORIA LTDA-EPP

SIM

Consta na documentação da empresa
a proposta de preço e declarações

RA EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA

RESUMO da análise dos itens da presente proposta
EMPRESA

ATENDIMENTO AO ITEM

OBSERVAÇÃO

RA EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA

NÃO

A empresa não atendeu as exigências
do edital. Apresentando documentos
ilegiveis.

ROCHA RIOS CONSTRUTORA
LTDA

NÃO

A empresa não atendeu as exigências
do edital. Apresentado proposta de
outro municipio.
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ENOVA CONSTRUTORA E
CONSULTORIA LTDA-EPP

SIM - COM RESSALVA

A empresa apresentou erros de
digitação na planilha orçamentaria,
sendo necesario correção dentro do
prazo estipulado pela comissão para
prosseguimento do processo.

22 de setembro de 2022, Santa
Teresinha/Bahia.
RONALD BARBOSA DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000104292

DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, a vista do
Parecer Técnico do Setor de Engenharia, e demais informações constantes nos autos do Processo Administrativo em
epígrafe, DECIDE:
Nº

EMPRESAS

1
RA EMPEENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 34.456.295/0001-27
LOCALIZADO PRAÇA IZAQUE PINHEIRO DA COSTA Nº
420 1º ANDAR CENTRO SÃO DOMINGOS - BAHIA
2

3

ENOVA CONSTRUTORA & CONSULTORIA LTDA
INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 08.254.699/0001-28
LOCALIZADO RUA LEOLINA BACELAR DE LIMA Nº 563
SALA 05 CENTRO FEIRA DE SANTANA - BAHIA
ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA, INSCRITO NO
CNPJ SOB Nº 40.500.706/0001-37 LOCALIZADA RUA
AVENIDA 02 DE JULHO Nº 698 CENTRO BAIXA GRANDE
- BAHIA

VALORES
APRESENTADOS
A proposta não
apresentou valor
total final
conforme
exigências do
edital.

CLASSIFICA
/DESCLASSIFICADA
DESCLASSIFICADA /
INABILITADA

R$ 1.015.126,59

CLASSIFICADA / COM
RESSALVA

R$ 822.247,60

DESCLASSIFICADA /
INABILITADA

O Sr. Presidente e demais membros, julga CLASSIFICADA: ENOVA CONSTRUTORA & CONSULTORIA LTDA
INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 08.254.699/0001-28 LOCALIZADO RUA LEOLINA BACELAR DE LIMA Nº 563 SALA 05
CENTRO FEIRA DE SANTANA - BAHIA
o Sr. Presidente declara que a empresa classificada: ENOVA CONSTRUTORA & CONSULTORIA LTDA INSCRITO NO
CNPJ SOB Nº 08.254.699/0001-28 LOCALIZADO RUA LEOLINA BACELAR DE LIMA Nº 563 SALA 05 CENTRO FEIRA
DE SANTANA - BAHIA, deverá apresentar, no prazo de dois dias úteis, nova proposta de preços com os itens
especificados no parecer técnico corrigidos, sem majorar o valor total apresentado
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As licitantes poderão apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e para efeito do disposto no § 5° do art.
109 da Lei n.°8.666/93, ficam os autos desta Tomada de Preços com vista franqueada aos interessados.
Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissão de
Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação e adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor.
Santa Teresinha – BA, 06 de outubro de 2022
João Bastos da Silva Junior
Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeiro
Membros:
Caroline Bastos de Souza
Ricardo Bispo Macena Neto
Rayanna Victoria Santana da Silva Bastos
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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA – BA

TOMADA DE PREÇOS N° 07/2022
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
11.557.132/0001-35, situada à RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONÇALO DOS
CAMPOS – BAHIA, CEP 44.330-000, neste ato representada pelo Sócio Diretor
WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador do RG nº 08.812.128-30 e CPF
835.010.025-72, vem TEMPESTIVAMENTE, perante V. Sa., com fulcro no art. 109, da Lei
nº 8666 / 93, apresentar o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

perante essa comissão de licitação, com base nos argumentos de fato e fundamentos
jurídicos a seguir esposados.

1. DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, cumpre discorrer acerca da tempestividade do presente recurso
administrativo, vez que, conforme ata do resultado do julgamento das propostas de
preços, publicada em 21 de setembro de 2022 em diário oficial pela CPL Comissão
Permanente de Licitação desse município, mostra-se totalmente dentro do prazo. Tendo
em vista a decisão proferida pela Comissão de Licitação, considerando que a lei
estabelece o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, sendo o
presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo.
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Publicação
da Ata

5°
Dia Útil

21/09/2022

22/09

23/09

Quarta

Quinta

Sexta

24/09

25/09

26/09

Sábado Domingo Segunda

27/09

28/09/2022

Terça

Quarta

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O respeitável julgamento do presente recurso administrativo, recai neste momento para
sua responsabilidade, no qual essa empresa confia na lisura, na isonomia e na
imparcialidade que vem sendo praticada por essa douta Comissão Permanente de
Licitação – CPL, no certame em epígrafe e neste julgamento em questão, para esta
digníssima administração, mas que padece de razoabilidade os motivos de
desclassificação apresentados.

Essa RECORRENTE irresignada com a sua desclassificação, sendo que apresentou
melhor proposta entre as demais licitantes, insurge legitimamente quanto aos pontos que
passaremos a explicitar, notadamente quanto
a) mero erro formal na elaboração da proposta de preços não deve incidir na
desclassificação da recorrente, ainda mais sendo a única empresa participante do
certame.

Não sendo, de forma alguma, oportuna a desclassificação dessa RECORRENTE diante
da necessidade da busca da proposta mais vantajosa para essa municipalidade, em
flagrante desrespeito a entendimento do TCU.

Considerando a ampla defesa e o contraditório, respeitam-se as tentativas e argumentos
dessa empresa ao apresentar suas considerações a respeito da decisão desta Comissão
de Licitação, a insistência em que se reconheça as irregularidades e a inobservância
existente na condução do julgamento do certame e deve-se declarar que a documentação
apresentada pela recorrida preenche os requisitos legais.

3. DOS FATOS E DO DIREITO

Inicialmente, compreendemos que um processo licitatório se desenvolve através de uma
sucessão ordenada de atos vinculantes tanto para a Administração, quanto para os
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licitantes e tem como objetivo, garantir igual oportunidade a todos os interessados,
proporcionar negócios mais vantajosos à entidade governamental em razão da
competição entre os licitantes concorrentes, visando o melhor para a administração, e
consequentemente para a coletividade.

Marcio Pestana nos ensina que:

“a licitação é o processo pelo qual a Administração
Pública
identifica
a
proposta
que
mais
vantajosamente atenda a seus interesses e,
consequentemente, de toda a coletividade, para,
depois, dela beneficiar-se.”

Precipuamente esclarece esta RECORRENTE que a interposição do presente Recurso
Administrativo é o exercício do direito e da garantia constitucional do contraditório e da
ampla defesa, jamais havendo por parte desta empresa o interesse em tentativa de
frustrar o procedimento licitatório, ao contrário, o objetivo sempre foi e será de que este
ocorra dentro dos ditames legais, sob a égide dos sagrados e basilares princípios da
legalidade e da igualdade.

Atende esta RECORRENTE os pressupostos para admissão da inconformidade, uma vez
que presentes os requisitos a que alude MARÇAL JUSTEN FILHO, quais sejam os
subjetivos, estes consubstanciados no interesse recursal e na legitimidade e os
requisitos objetivos, estes aportados na existência do ato administrativo de cunho
decisório, tempestividade, forma escrita, fundamentação e o pedido de nova
decisão. (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Aide, 4a ed.p.
501).

Atendendo à convocação dessa Instituição para o certame licitacional supramencionado,
veio a RECORRENTE dele participar com outras licitantes, pelo que apresentou
documentação e proposta almejando ser contratada.

3.1 DA NECESSIDADE DA REFORMULAÇÃO DA DECISÃO

Está claramente evidenciado, que a decisão sob comento, merece ser reformada, de
modo a não macular esse procedimento licitatório, conforme passaremos a expor.
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Evidenciamos que tal desclassificação demonstra-se eivada de formalismo exacerbado e
falta de ânimo por parte da Comissão em realizar diligência para reformar e retificar o
mero erro formal, que não incidiu na alteração do valor ofertado, fazendo assim, por ceifar
A ÚNICA PARTICIPANTE DO CERTAME, consequentemente, a proposta mais vantajosa
para a administração pública, já que a recorrente demonstrou aptidão na fase habilitatória
e apresentou melhor valor para executar o objeto licitado. Todo este cenário viola
entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União - TCU.

Vejamos a motivação que a Comissão aludiu para desclassificar a recorrente:

´´Apresentou planilha orçamentaria com valor de R$ 361.345,12
(Trezentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e
doze centavos). Em analise foi constatado que no item 3.4 o valor
unitario licitado de R$ 12,24 foi substituido pela empresa por
R$14,22; Em prosseguimento no item 3.6 licitado com valor de R$
54,19 consta na planilha da empresa R$ 62,48; No item 4.1 que
contempla do valor de R$ 29,80 sendo substituido pela empresa por
R$ 30,81; no item 5.7 com valor de R$ 40,01 substituido pela
empresa por R$ 42,49; no item 5.15 com valor de R$ 243,49 sendo
substituido pela empresa por RS 266,89; no item 5.16 com valor
licitado de R$ 40,79 sendo substituido pela empresa por R$ 41,63;no
item 6.1 com valor de R$ 73,63 sendo substituido por R$ 76,33; no
item 6.4 com valor de R$ 192,81 sendo substituido por R$ 210, 52; no
item 6.14 com valor de R$ 1.285,57 sendo substituido por R$
1.335,53; no item 9.7 com valor de R$ 9,55 sendo substituido por R$
10,74; no item 9.8 com valor de R$ 601,11 sendo substituido por R$
616,11.``

Salientamos que o principal objetivo de um procedimento licitatório, como se sabe,
é suprir demandas de serviços e bens no preço mais vantajoso possível,
atendendo-se, desta forma, o princípio do interesse público.

Impedir, portanto, que a única licitante do certame seja desclassificada por meros erros
formais e sanáveis, o chamado formalismo exacerbado, está por impedir o cumprimento
desta finalidade precípua da licitação.

O afastamento de uma contratação mais vantajosa e retirando a única interessada pelo
simples fato de existir um erro formal, no caso em tela, um erro na composição dos
preços unitários, que não majora o valor apresentado, pelo contrário, a proposta se
manterá a mesma, assim, a desclassificação da empresa FORTE SERVIÇOS DA
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CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA constitui uma verdadeira violação à ordem jurídica, em
especial aos princípios da competitividade, da economicidade e da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como da eficiência, afastando-se uma contratação mais
vantajosa e única proposta, além de onerar os cofres públicos deste município sem
qualquer necessidade, tendo que realizar outro certame, e assim, por consequência
vindo a atrasar a execução do objeto licitado.

Ademais, o Governo Federal, através da Instrução Normativa nº 05/17, no item 7.9,
assevera o seguinte:

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 o bastante
para arcar com todos os custos da contratação; (in verbis)

Salientamos que a proposta, deve tão somente acarretar na desclassificação da licitante,
quando houver erros na formulação de sua planilha quando estes forem ajustados e
majorem o valor ofertado, ou então, sejam manifestamente inexequíveis. Sendo assim,
pode-se aferir que nenhum de ambos os casos aplicam-se ao presente.

Marçal Justem Filho, in Comentários à Lei de licitações e contratos administrativos, 13.
ed, p. 76, ao tratar do princípio da proporcionalidade ensina, in verbis:

"O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das
competências públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a
salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao
Estado adotar a medida menos danosa possível, através da
compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se
pretende proteger. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequências
de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse
ângulo, as exigências da lei ou do Edital devem ser interpretadas
como instrumentais."

Extrai-se do entendimento acima, que eventuais erros de natureza formal no
preenchimento da proposta não devem implicar na exclusão automática do licitante do
certame. Muito pelo contrário, uma vez verificado o equívoco na proposta da
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licitante, deve o órgão licitante conceder prazo para a regularização do erro,
possibilitando, assim, o ajuste da proposta apresentada.

Temos, assim, que um simples erro formal, passível de correção, por parte da licitante não
pode ser motivo suficiente de desclassificação.

O Tribunal de Contas da União - TCU possui diversos Enunciados neste sentido:

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve
pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a
adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau
de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados,
promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo
extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das
prerrogativas
dos
administrados.
(TCU
no
acórdão
357/2015-Plenário)

A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de
custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação
antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração
contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida
correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global
proposto. Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu
erro, no caso de a Administração considerar exequível a
proposta apresentada. (Acórdão 2546/2015-Plenário)

Licitação. Julgamento. Erros materiais. É possível o aproveitamento
de propostas com erros materiais sanáveis, que não prejudicam
o teor das ofertas, uma vez que isso não se mostra danoso ao
interesse público ou aos princípios da isonomia e da
razoabilidade. (Acórdão 187/2014 Plenário - Representação,
Relator Ministro Valmir Campelo)

Não restando configurada a lesão à obtenção da melhor
proposta, não se configura a nulidade do ato. Erro no
preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não
constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta,
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quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado. (Acórdão 1811/2014-Plenário)

Falhas meramente formais, sanáveis durante o processo
licitatório, não devem levar à desclassificação de licitante.
(Acórdão 2872/2010-Plenário)

Evidente, conforme entendimento firmado pelo TCU, que mero erro formal, sanável, que
não altera valor da proposta, como ocorreu no caso da recorrente, além desta ser a única
participante do certame, apresentando agora, no anexo, a planilha com as devidas
correções, não devendo de modo algum a Comissão opinar pela desclassificação,
devendo ter empregado diligência a fim de que a empresa FORTE SERVIÇOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA retifique o erro na formulação da planilha de custos.

Ademais, tal erro formal e sanável, como bem realizou o acerto destes, apresentado
juntamente com este recurso administrativo. A empresa FORTE SERVIÇOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA é a única participante do certame, assim, deve a
Administração Pública colocar em sua balança, será mesmo que o interesse público,
primordial no processo licitatório, deve se sobrepor a meros erros que já foram sanados
pela recorrente? Assim, há de ser ter em vista a aplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
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Trazemos também o Acórdão 1487/2019 Plenário que assevera: a mera existência de
erro material ou de omissão na planilha de custos e de formação de preços da
licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da sua
proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a
correção das falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global
originalmente proposto.

Além do respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre o prejuízo que
acarretará para a Administração Pública em manter a desclassificação da ÚNICA licitante
no certame, ainda sanando do erro da planilha, ainda tendo em vista o que assevera a IN
05/17 acima citada, além de diversos entendimentos do TCU, já pacificados, que
corroboram com as razões da recorrente, o próprio instrumento convocatório que rege
este certame oferta a participante a oportunidade de retificar a planilha caso haja erros:

Assim, o formalismo exarcebado empregado por esta comissão em desclassificar a
empresa FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA é desarrazoado, pois
apresentou e cumpriu rigorosamente todas as etapas do presente certame.
Desclassificar a única licitante e, por consequência, ceifar a oportunidade na
obtenção da proposta mais vantajosa para esta municipalidade fere gravemente o
princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Nesse contexto, urge a necessidade de trazer o que versa o artigo 48, da Lei de Licitação:

Art. 48, (...) § 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou
todas as propostas forem desclassificadas, a Administração
poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso
de convite, a redução deste prazo para 3 (três) dias úteis.

Assim, todos os caminhos levam a um único: A Comissão deve aceitar as retificações
realizadas na planilha de custos da recorrente, já que não existe nenhum outro dispositivo
legal que assevera o contrário, além desta ser a única participante no certame, devendo
prezar pelo formalismo moderado.
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Para Celso Antônio Bandeira de Mello, enuncia-se o princípio da razoabilidade:

"que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios
aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas
equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência
exercida. Vale dizer: pretende se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes,
mas também ilegítimas - e, portanto, judicialmente inválidas -, as condutas
desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas em desconsideração às situações e
circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência,
sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição
manejada."

O princípio da razoabilidade impõe a coerência do sistema. A falta de coerência, de
racionalidade de qualquer lei, ato administrativo ou decisão jurisdicional gera vício de
legalidade, visto que o Direito é feito por seres e para seres racionais, para ser aplicado
em um determinado espaço e em uma determinada época.

Então indagamos esta CPL da seguinte forma: É cabível desclassificar uma licitante que
apresentou e apresenta novamente, o documento que foi exigido no Edital?

É proporcional manter a desclassificação da RECORRENTE que apresentou melhor
proposta para a Administração, e ainda encontra-se apta de todas as formas para
executar o bem pretendido?

Afirmamos a nossa confiança nesta douta Comissão em zelar pela boa presteza,
respeitabilidade e eficiência que vem demonstrando possuir em outros processos
licitatórios. Esperamos não ser diferente, especificamente, neste caso em comento.

A licitação pública destina-se, conforme dispõe o art. 3° da Lei no 8.666/1993, a
garantir que a proposta mais vantajosa seja selecionada pela Administração. Essa
seleção deve ser julgada em conformidade com o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório. Durante a seleção, a comissão de licitação deverá ter cautela para não
infringir os princípios licitatórios.

Nesse sentido, é preciso evitar os formalismos excessivos e injustificados a fim de impedir
a ocorrência de dano ao erário e valorizar a economicidade e vantajosidade da proposta.
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O Tribunal de Contas da União – TCU posicionou-se veementemente contra o excesso de
formalismo: As exigências para o fim de habilitação devem ser compatíveis com o objeto
da licitação, evitando-se o formalismo desnecessário.

Caberia, no máximo, por parte da instituição promotora da licitação “promover diligência
destinada a esclarecer a questão, indagando da empresa”. Por conseguinte, votou pelo
provimento dos recursos de revisão intentados, e, no ponto, pela rejeição das justificativas
apresentadas pelos responsáveis envolvidos, levando o fato em consideração para votar,
ainda, pela irregularidade das contas correspondentes, sem prejuízo de aplicação de
multa, o que foi aprovado pelo Plenário. Precedente citado: Acórdão no 7334/2009 – 2a
Câmara.1

Em acórdão deste ano, o TCU novamente fez um alerta a respeito da necessidade de
ocorrer flexibilização nas regras de editais de licitação, já que é uma medida benéfica,
sem a incidência de burla à lisura do certame.

Nesse sentido, por meio do Acórdão no 342/2017 – 1a Camara, oriundo de representação
que foi considerada prejudicada por perda de objeto em face da revogação da Tomada de
Preços, foi dada ciência ao município de Itaetê/BA de que:

[...] em razão da jurisprudência consolidada do TCU (Acórdãos 1.791/2006 e
1.734/2009-Plenário, entre outros), configura formalismo excessivo a desclassificação
de empresa participante de certame licitatório em decorrência de mero erro, desde
que seja possível aferir a informação prestada [...]. 2

Mais uma vez o TCU considerou um formalismo exacerbado a desclassificação da
empresa.

Salienta-se também que, quando há situações nesse sentido, o TCU costuma orientar os
gestores a interpretar o edital sob a perspectiva da proporcionalidade e da razoabilidade,
a fim de possibilitar o maior número possível de concorrentes.

1TCU. Processo TC no 008.284/2005-9. Acórdão no 2003/2011– Plenário. Relator:
ministro Augusto Nardes.

2TCU. Processo TC no 032.051/2016-6. Acórdão no 342/2017 – 1a Câmara. Relator:
ministro Augusto Sherman.
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Cumpre evidenciar, ainda, o que preceitua o inciso I, do § 1o, Art 3o da Lei 8.666/93:

§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação,
cláusulas
ou
condições
que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo, inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste
artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991;

Não resta hesitação em confirmar que a empresa FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA cumpriu todo o rito licitatório, conforme previsão legal e exigido no Edital, sem
que sobre dúvidas para a sua habilitação e prosseguimento no certame. Ainda assim, o
valor global, após a retificação dos erros na planilha, mantêm-se inalterados. Vejamos:

A fase de habilitação tem por objetivo aferir se os particulares interessados em contratar
com a Administração Pública preenchem os requisitos subjetivos mínimos capazes de
gerar a presunção de que, uma vez celebrado o ajuste, terão condições de executar seu
objeto de modo adequado.
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Ora, não pode a administração se eximir da responsabilidade do reconhecimento dos
documentos expostos, ademais, prejudicando assim, uma licitante.

Processo MS 5606 / DF MANDADO DE SEGURANÇA
1998/0002224-4 Relator(a) Ministro JOSÉ DELGADO
(1105) Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do
Julgamento 13/05/1998 Data da Publicação/Fonte DJ
10/08/1998 p. 4 RDR vol. 14 p. 175 Ementa
ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO.
HABILITAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL. 1. As regras do
edital de procedimento licitatório devem ser interpretadas
de modo que, sem causar qualquer prejuízo à
administração e aos interessados no certame,
possibilitem a participação do maior número possível de
concorrentes, a fim de que seja possibilitado se
encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa. 2.
Não há de se prestigiar posição decisória assumida pela
Comissão de Licitação que inabilita concorrente com
base em circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato, fazendo exigência sem
conteúdo de repercussão para a configuração da
habilitação jurídica, da qualificação técnica, da
qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal.

Sobre a relevância deste tema, convém citarmos explanação sem retoques elaborada por
Toshio Mukai, “a disputa entre os proponentes é tão essencial na matéria que, se num
procedimento licitatório, por obra de conluios, faltar a competição (ou oposição) entre os
concorrentes, falecerá a própria licitação, inexistirá o instituto mesmo”.

E justamente por possuir tal finalidade (obtenção da proposta mais vantajosa), a licitação
não poderá, em hipótese alguma, ser atravancada por falha desta CPL em não se
ater às atualizações normativas, de modo que prejudique uma licitante, e assim, toda a
competição.

Cabe à administração não dificultar ou inovar com cláusulas e itens que restrinjam
a participação de um maior número de licitantes, que permitam uma maior
concorrência e por consequência garantam à municipalidade a obtenção uma
proposta mais vantajosa para a execução do serviço.
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Sobre o excesso de formalismo, assim o TCU se propõe, ao "combate o formalismo
exagerado do administrador, quando este aplica restritivamente as cláusulas do edital, de
modo a excluir indevidamente possíveis licitantes "in verbis”:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.
FINALIDADE DA EXIGÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO.
ILEGALIDADE. Apesar de a Administração estar vinculada às
condições do Edital, configura-se excesso de formalismo
excluir empresa que demonstra, de forma diversa da prevista
no Edital, preencher os requisitos à finalidade da exigência
editalícia. (AMS 2007.72.00.000303-8/ SC, Relator Des.
Federal EDGARD ANTÔNIO LIPPMANN JÚNIOR, D.E.
13-5-2008) MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE
LICITAÇÃO. FALTA DE INSTRUMENTO DE MANDATO NA
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE HABILITAÇÃO.
EXIGÊNCIA FORMAL SANÁVEL Filio-me ao entendimento já
proferido por esta Corte no sentido de que a inabilitação do
participante devido a um mero vício formal e sanável
confronta-se com o próprio interesse público, fundado na ampla
participação de todos os interessados – que, evidentemente,
preencham os requisitos básicos exigidos – para 9 oportunizar
à Administração a escolha da proposta mais vantajosa, além
de ferir o direito de participação do licitante que preencheu as
exigências básicas exigidas no certame. (TRF4, APELREEX
2007.70.00.011319-8, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA
LÚCIA LUZ LEIRIA, D.E. 19/ 11/ 2008) MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA
TÉCNICA. INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE
ASSINATURA NO LOCAL PREDETERMINADO. ATO ILEGAL.
EXCESSO DE FORMALISMO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. 1. A interpretação dos termos do Edital não
pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria
finalidade do
procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes
e prejudicando a escolha da melhor proposta. 2. O ato coator
foi desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em conta
que não houve falta de assinatura, pura e simples, mas
assinaturas e rubricas fora do local preestabelecido, o que não
é suficiente para invalidar a proposta, evidenciando claro
excesso de formalismo. Precedentes. 3. Segurança concedida.
(STJ, MS 5.869/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 11.09.2002, DJ 07.10.2002 p. 163)
DIREITO
PUBLICO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCEDIMENTO LICITATORIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
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INTERPRETAÇÃO DAS CLAUSULAS DO INSTRUMENTO
CONVOCATORIO PELO JUDICIARIO, FIXANDO-SE O
SENTIDO E O ALCANCE DE CADA UMA DELAS E
ESCOIMANDO EXIGENCIAS DESNECESSARIAS E DE
EXCESSIVO RIGOR PREJUDICIAIS AO INTERESSE
PUBLICO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO MANDADO DE
SEGURANÇA PARA ESSE FIM. DEFERIMENTO. O "EDITAL"
NO SISTEMA JURIDICO-CONSTITUCIONAL VIGENTE,
CONSTITUINDO LEI ENTRE AS PARTES, E NORMA
FUNDAMENTAL DA CONCORRENCIA, CUJO OBJETIVO E
DETERMINAR O "OBJETO DA LICITAÇÃO", DISCRIMINAR
OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS INTERVENIENTES E O
PODER PUBLICO E DISCIPLINAR O PROCEDIMENTO
ADEQUADO
AO
ESTUDO E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS. CONSOANTE ENSINAM OS JURISTAS, O
PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL NÃO E
'ABSOLUTO, DE TAL FORMA QUE IMPEÇA O JUDICIARIO
DE INTERPRETAR-LHE, BUSCANDO-LHE O SENTIDO E A
COMPREENSÃO E ESCOIMANDO-0 DE CLAUSULAS
DESNECESSARIAS OU QUE EXTRAPOLEM OS DITAMES
DA LEI DE REGENCIA E CUJO EXCESSIVO RIGOR POSSA
AFASTAR,
DA
CONCORRENCIA,
POSSIVEIS
PROPONENTES, OU QUE O TRANSMUDE DE UM
INSTRUMENTO DE DEFESA DO INTERESSE PUBLICO EM
a_.10 CONJUNTO DE REGRAS PREJUDICIAIS AO QUE,
COM ELE, OBJETIVA A ADMINISTRAÇÃO. (...) O
FORMALISMO NO PROCEDIMENTO LICITATORIO NÃO
SIGNIFICA QUE
SE
POSSA
DESCLASSIFICAR
PROPOSTAS EIVADAS DE
SIMPLES OMISSÕES OU DEFEITOS IRRELEVANTES.
SEGURANÇA CONCEDIDA. VOTO VENCIDO. (MS 5.418/DF,
Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 25.03.1998, DJ 01.06.1998 p. 24). DIREITO
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LEI N° 8.666/ 93.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS.
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA
E
ECONÔMICA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL.
NÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. . As obras, serviços, compras e alienações
serão contratadas mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica
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e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações (ex-vi do artigo 37, XXI, da CRFB); . Ainda que
eventualmente subsista dúvida sobre a interpretação conferida
às normas do edital, ressalta-se que deve prevalecer a
interpretação que favoreça a ampliação de disputa entre os
interessados, de modo a não comprometer o interesse da
Administração Pública, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança
da
contratação.
(TRF4,
AC
5034392-15.2013.404.7100, QUARTA
TURMA,
Relator
CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos
autos em 11/12/2015)

Acerca da desconsideração desta CPL à Lei 13.726 de 8 de outubro de 2018, recaímos
sobre o art. 7, que afirma:

Art. 7º É instituído o Selo de Desburocratização e
Simplificação, destinado a reconhecer e a estimular
projetos, programas e práticas que simplifiquem o
funcionamento
da administração pública e
melhorem o atendimento aos usuários dos serviços
públicos.
[...]
I - a racionalização de processos e procedimentos
administrativos;
II - a eliminação de formalidades desnecessárias ou
desproporcionais para as finalidades almejadas;
[...]
V - a adoção de soluções tecnológicas ou
organizacionais que possam ser replicadas em outras
esferas da administração pública.
4. DOS PEDIDOS

Pelo exposto, diante dos fatos narrados, direito invocado e do fiel cumprimento às
exigências do certame e da legislação, REQUER seja julgado provido o presente recurso,
com efeito, para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de
rigor, admita-se:
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1. a classificação da RECORRENTE já que se encontra plenamente pronta, jurídica,
técnica e operacionalmente para execução do objeto licitado, ofertando o melhor
preço entre as concorrentes para execução do objeto licitado e retificando a
proposta que possui falha sanável que não alterou o seu valor;
2. que após reconsideração de decisão e decretada a sua classificação, o presente
certame, prossiga para homologação e adjudicação favorável a arrematante (Forte
Serviços da Construção Civil LTDA);

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que o pregoeiro e/ou Comissão de
Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça
este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°,
do art. 109, da Lei n° 8666/93.

Senhor Pregoeiro, senhores Membros da CPL, caso esta douta comissão não reveja seus
atos, de posse do princípio da autotutela, não nos restará outro caminho, se não, dar
conhecimento ao Ministério Público e a busca ao Judiciário, para salvaguardar o nosso
direito.

Nestes termos,
Pedimos e esperamos deferimento.

De São Gonçalo dos Campos/BA para Santa Teresinha/BA, 23 de setembro de 2022.
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Santa Teresinha, 06 de outubro de 2022

A Sr.ª
M.D. Presidente da Comissão de Licitação – Santa Teresinha- Ba

Prezada Senhora,
Analisando a ata da licitação referente ao ENVELOPE N.02 – PROPOSTA DE PREÇOS
apresentado pela vencedora do certame na segunda fase da Tomada de Preços
007/2022, cujo objeto especificado em edital trata da contratação de empresa
especializada na execução de obra de Contratação de empresa de engenharia para
execução de obras/serviços da CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE
REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, no município de Santa Teresinha – Bahia,
constatamos:

Item
01

Empresa
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA

CNPJ
11657132/0001-35

Deve-se ressaltar que o presente parecer busca analisar somente as questões que se
referem à engenharia, desta forma todos os itens que não forem desta categoria
deverão ser encaminhados aos setores responsáveis para a continuidade das análises.
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1. Informações Adicionais
Durante análise das propostas foi identificado alguns pontos de divergência entre a
planilha orçamentária licitada e a planilha orçamentaria da empresa, sendo apresentado
pela empresa valores dos itens acima do licitado.

Outra informação importante são que os itens:
 3.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014
o Preço Licitação R$ 12,24, Preço Proposta R$ 14,22


3.6 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 5,
INCENOR, COMUM BRANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO, REF.62650 OU
SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO
REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO.
o Preço Licitação R$ 54,19, Preço Proposta R$ 62,48



4.1 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, DIM:
3,00X1,06M, ESP=8 MM, ETERMAX, MAXIPLAC OU SIMILAR
o Preço Licitação R$ 29,80, Preço Proposta R$ 30,81



5.7 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM.
o Preço Licitação R$ 40,01, Preço Proposta R$ 42,49



5.15 - PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO
CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO.
o Preço Licitação R$ 243,49, Preço Proposta R$ 266,89



5.16 - HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M.
o Preço Licitação R$ 40,79, Preço Proposta R$ 41,63
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6.1 - PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)
o Preço Licitação R$ 73,63, Preço Proposta R$ 76,33



6.4 - PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL
Ø3/4".
o Preço Licitação R$ 192,81, Preço Proposta R$ 210,52



6.14 - SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES
INTERNAS DE 1,50 X 1,00 X 0,60 M.
o Preço Licitação R$ 1.285,57, Preço Proposta R$ 1.335,53



9.7 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ESMALTE
SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1.
o Preço Licitação R$ 9,55, Preço Proposta R$ 10,74



9.8 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS
DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021.
o Preço Licitação R$ 601,11, Preço Proposta R$ 616,11

Juntos, esses itens com sobrepreços somam com o restante da planilha o valor global
de R$ 361.345,12 (Trezentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e
doze centavos), corresponde á 0,6024% de desconto no valor global licitado.

Embasado pelo Acórdãos 2319/2009, 1219/2014, 183/2014, 1219/2014, 2510/2016 e
1727/2018 onde é explicitado que:
“...O Tribunal tem sistematicamente adotado outro método para
a apuração de sobrepreço em obras já contratadas, qual seja, o
método da limitação do preço global (MLPG), o qual prevê a
compensação entre os preços superavaliados e os subavaliados,
só havendo, nesse caso, sobrepreço ou superfaturamento se a

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJI0NKE3REVCODEXOEQ4RU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Outubro de 2022
29 - Ano XV - Nº 2415

Santa Teresinha

soma dos valores superavaliados superar os subavaliados,
imputando-se o sobrepreço pela diferença global.”
(Acordão 1727/2018 – Primeira Câmara, Relator Benjamin Zymler, Data de sessão:
06/03/2018.)
Também, conforme Acórdão 2510/2016 – Plenário, do Relator Augusto Sherman
Cavalcanti, é aplicado pelo Tribunal o Método da Limitação do Preço Global (MLPG):
12. Como visto no relatório precedente, a secretaria
especializada em obras rodoviárias apontou que a Secex/SC
valeu-se, para a identificação do sobrepreço e consequente
superfaturamento das obras, do Método da Limitação dos
Preços Unitários Ajustados (MLPUA), cuja metodologia de
cálculo considera a soma dos valores unitários que estejam
acima dos referenciais, sem que haja nenhuma compensação
com os itens cujos preços tenham sido subavaliados. Nesse
método, uma planilha contratual apresenta sobrepreço sempre
que algum dos seus serviços apresentar valor acima do preço
unitário de referência. O foco se situa em cada serviço
isoladamente, a partir da premissa de que o preço unitário de
nenhum item da planilha pode ser injustificadamente superior ao
paradigma de mercado.
13. Mediante o Acórdão 2.319/2009 – Plenário, este Tribunal
chancelou referido método como o padrão para quantificação de
sobrepreços no âmbito desta Corte, com base no estudo
elaborado sob minha relatoria e constante daquele julgado. A
então SecobRodovia consigna, em seu parecer, que, apesar do
referido estudo e da deliberação prolatada, este Tribunal tem
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sistematicamente adotado outro método para a apuração de
sobrepreço em obras já contratadas, qual seja, o Método da
Limitação do Preço Global, o qual prevê a compensação entre os
preços superavaliados e os subavaliados, só havendo, nesse
caso, sobrepreço ou superfaturamento se a soma dos valores
superavaliados superar os subavaliados, imputando-se o
sobrepreço pela diferença global.
14. Cita, a propósito desse entendimento majoritariamente
adotado nos casos examinados nesta Corte de Contas, após
2009, os Acórdãos

1.219/2014, 183/2014, 3.650/2013,

3.443/2012, 2.279/2011, 1.923/2011, 1.922/2011 e 1.877/2010,
todos do Plenário, destacando, desse conjunto, o deliberado no
Acórdão 1.219/2014 – Plenário, de relatoria da Ministra Ana
Arraes, no qual a relatora e o Tribunal acompanharam o
posicionamento emitido pelo Procurador-Geral do MPTCU sobre
a controvérsia acerca de qual dos métodos haveria de ser
aplicado naquele processo, concluindo no sentido de que:
“a) não existe método padrão para cálculo de sobrepreço
aplicável genericamente a todas as situações, devendo tal opção
ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto;
b) não é adequada a fixação do Método da Limitação dos Preços
Unitários como metodologia prioritária na análise de contratos
de obras públicas realizada pelo TCU, embora tal técnica possa
ser adotada preferencialmente na análise de editais;
c) o Método da Limitação de Preços Globais, na maior parte das
vezes, apresenta-se como mais apropriado na análise de
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contratos de obras públicas, com amparo de farta jurisprudência
do TCU, ressalvadas as especificidades da situação concreta em
exame;
Ante o exposto, como o Método da Limitação de Preços Globais, apresenta-se como o
mais apropriado na análise de contratos de obras públicas, amparado em farta
jurisprudência do TCU, assim acatamos o recurso administrativo e solicitamos que haja
a correção da Planilha Orçamentária, onde os itens superavaliados sejam diluídos entre
os itens subavaliados, mantendo o valor global da proposta em R$ 361.345,12
(Trezentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e doze centavos).

2. Conclusão
Pelas informações e considerações descritas acima, a empresa FORTE SERVIÇOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA retificou as planilhas orçamentária, diluindo entre os valores
subavaliados os itens superavaliados, conforme explicitado anteriormente, bem como,
as composições unitárias, além de novo cronograma físico-financeiro com os valores
conforme planilha orçamentária corrigida sem alteração no valor global supracitado.

Este é o parecer.

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro civil
CREA-BA: 3000104292
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de construção da Unidade do
CRAS - Centro de Referência da Assistência Social município de Santa Teresinha – Bahia, conforme especificação no
Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
INTERESSADOS:
Nº
1

EMPRESAS
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - FORTE AMBIENTAL,INSCRITO
NO CNPJ SOB Nº 11.557.132/0001-35 LOZALIZADO ROD BA 502 Nº 1245 POVOADO DE
OURO VERDE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BAHIA
PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS
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DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, a vista do
Parecer Técnico do Setor de Engenharia, e demais informações constantes nos autos do Processo Administrativo em
epígrafe, DECIDE:
Nº
1

EMPRESAS
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA FORTE AMBIENTAL, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº
11.557.132/0001-35 LOZALIZADO ROD BA 502 Nº
1245 POVOADO DE OURO VERDE SÃO GONÇALO
DOS CAMPOS -BAHIA

VALOR
R$
361.345,12

DECISÃO
CLASSIFICADA/
HABILITADA

O Sr. Presidente e demais membros, julgam CLASSIFICADA: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA - FORTE AMBIENTAL,INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 11.557.132/0001-35 LOZALIZADO ROD BA
502 Nº 1245 POVOADO DE OURO VERDE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS -BAHIA.
As licitantes poderão apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e para efeito do disposto no § 5° do art.
109 da Lei n.°8.666/93, ficam os autos desta Tomada de Preços com vista franqueada aos interessados.
Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissão de
Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação e adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor.
Santa Teresinha – BA, 06 de outubro de 2022
João Bastos da Silva Junior
Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeiro
Membros:
Caroline Bastos de Souza
Ricardo Bispo Macena Neto
Rayanna Victoria Santana da Silva Bastos
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