
Prefeitura Municipal de 

CABIXI 
Comissão Permanente de Licitações - CPL 

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES 

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019/CPUCABIXI/R0 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1076/2019/SEMEC 

1 - DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para realização de 
pintura e substituição dos pisos das salas de aula e pátio da Escola Chico Soldado. 

2- DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES: 

A Comissão Permanente de Licitações — Decreto 235/2019, com base no inciso! do art. 109, Lei 
n°8.666/93, CONVOCA a empresa D. M. CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME, 
CNPJ 21.441.323/0001-90 para, no prazo de 05 (cinco) dias (rteis, a partir do recebimento desta, 
apresentar as suas CONTRARRAZOES do RECURSO ADMINISTRATIVO (fase julgamento 
proposta) impetrado pela empresa W.E. ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 07.164.059/0001-64, 
desta maneira sendo observado o contraditório e ampla defesa. Informamos ainda que os 

documentos estão disponíveis no site httplIwww.cabixtro.gov.bil e na Comissão Permanente de 

Licitações. 

3 — DO JULGAMENTO: 

A Comissão Permanente de Licitações — Decreto 235/2019, informa a todos os interessados, que 
após o resultado do julgamento dos Recursos e Contrarrazões pela autoridade competente, será dado 

publicidade do julgamento e 	 • . a prosseguimento do Certame, em data e local a serem 

divulgados na imprensa of 

Cabixi - RO, 07 de janeiro de 2020. 

al. 

Dec 

Allison aico ento Pretto 
esidente 

to 235/20 



1 Publicada no Átrio da Prefeitura em 20/12/2019, portanto, iniciado o prazo de 5 dia úteis em 
esgotando-se em 31/12/2019 em razão do feriado nacional de 25/12/2019. 
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PIRES & MARZOLLA 
ADVOGADOS 

AO SENHOR ALLISON MAICON BENTO PRETTO, PRESIDENTE DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

Ref.: Tomada de Preços 005/2019 - Contratação de empresa especializada em serviços 

técnicos de Engenharia para realização de pintura e substituição dos pisos das salas de aula 

e pátio da Escola Chico Soldado. 

W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o n° 07.164.059/0001-64, com sede estabelecida na Avenida Marechal Rondon, 

n° 3678, CEP n° 76.993-000, município de Cobrado do Oeste/RO, por meio de seu 

representante legal e seus advogados, abaixo assinados, tendo estes últimos com endereço 

grafado no rodapé desta, onde recebem as comunicações e notificações de estilo, vem, 

respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, com fundamento na legislação vigente, 

propor: 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Em face da decisão que considerou vencedora a empresa D. M. 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME no certame epigrafado conforme ATA de 

18/12/20191, p que afaz pelas razões que passa? expor. 

I - DA SÍNTESE DOS FATOS: 

A Prefeitura Municipal de Cabixi abriu o Edital de Licitação Tomada de Preços 

005/2019 para Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia 

para realização de pintura e substituição dos pisos das salas de aula e pátio da Escola Chico 

Soldado. 



PIRES & MARZOLLA 
ADVOGADOS 

Conforme consignado na Ata da Sessão, ocorrida no dia 18/12/2019, a 

Comissão Permanente de Licitação reuniu-se e, diante de questionamentos da Recorrente 

acerca de desobediência ao Edital pela empresa D M CONSTRUTORA E ENGENHARIA 

EIRELI - ME, registrados em ata, a Comissão suspendeu por tempo indeterminado o certame, 

para que o setor de engenharia analisasse os apontamentos. 

Pois bem, em sessão do dia 20112/2019, mesmo diante do flagrante 

descumprimento às regras editalicia, o que foi corroborado pelo Setor de Engenharia, 

conforme Parecer Técnico do Setor de Engenharia abaixo, a CPL classificou e declarou 

vencedora a empresa, mesmo diante de questionamentos da Recorrente acerca de 

desobediência ao Edital pela empresa D M CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME. 

Vejamos manifestação da engenharia: 

Venho através deste, apresentar o parecer quanto a analise do 

Cronograma, 1101, Composição de custo unitário e a Planilha de Orçamentária da 

Execução da REFORMA DA ESCOLA CHICO SOLDADO, conforme o Processo n' 

1076/ I /2019 no Municiai° de Cabixi. 

Em resposta ao Despacho da COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇOES para 

o SETOR DE ENGENHARIA. Verifiquei os Itens citados no despacho. 

- Em relação a composição de custo do item 2.1 da PLANILHA 

ORÇAMENTARIA foi constatado que a empresa DM CONSTRUTORA E ENGENHARUS 

BREU - ME não apresentou a composição do item, más esta composição também não 

consta na planilha licitada. 

- Em relação aos valores unitários de mão de obra de SERVENTE, 

AZULEJISTA, PINTOR, PEDREIRO E PINTOR. foi verificado que a empresa DM 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIELl - ME apresentou valores divergentes entre os 

mesmo nem mas com serviços diferentes dentro das composições por exemplo de 

SERVENTE do Rem 3.3- PISO EM GRANI^ mARmoRrrt OU GRANITINA ESPESSURA 8 

MM, INCLUSOJUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTIC.. R$: 11,00 e o Item 4.1- REMOÇÃO DE 

PINTURA PVA/ACRILJCA (PAREDES INTERNAS) RS:15.24. 

Pois bem, resta flagrante a ilegalidade e a ofensa às regras licitatórias por parte 

da decisão recorrida quando decidiu classificar e declarar vencedora a empresa D. M. 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME. 
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PIRES & MARZOLLA 
ADVOGADOS 

II - MÉRITO - DA NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA 

EMPRESA D. M. CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME 

Conforme apontado em ata, e corroborado pela engenharia da prefeitura, a 

empresa DM Construtora descumpriu o Edital, no tocante ao item 18.1.2, alínea "e, senão 

vejamos: 

18.1.2. Planilha Orçamentária baseada nos projetos, especificações e exigências 

constantes deste Edital, constando: 

e)Será exigido dos proponentes a apresentação: 

I - dos composições unitárias de custos de todos os itens, cujo valor de cada item deverá 

ser idêntico ao lançado na Planilha Orçamentária apresentada pela empresa; 

Ademais, em que pese o argumento da CPL acerca dos serviços de pintor e 

azulejista serem diferentes, justificando as divergências apontadas pela Recorrente e 

corroboradas pela engenharia da prefeitura, na presente Tomada de Preços foi utilizada 

como referência a Tabela SINAPI. 

Assim, o valor unitário da hora do servente é R$ 15,24, do Azulejista é R$ 

19,47, do Pedreiro é R$ 18,30 e do Pintor é R$ 19,10. 

A empresa D.M. ao apresentar a composição unitária dos serviços utilizou 

valores abaixo da referida Tabela SINAPI, o que ensejou duas situações: (i) inexequibilidade 

da proposta; (ii) manipulação dos preços para conseguir o desconto dado em sua proposta. 

Agindo assim deixou a empresa D M de fazer o preenchimento da planilha de 

modo que refletisse o efetivo encargo financeiro que decorre dos componentes de custos que 

oneram a execução do serviço, de modo que impediu de tomar factível a análise de 

aceitabilidade/exequibilidade de sua proposta. 
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PIRES & MARZOLLA 
ADVOGADOS 

Nobre Presidente, a empresa poderia remunerar seu colaborador em valor 

acima da Tabela SINAPI, mas nunca abaixo, e, além disso, o valor tem que ser equivalente 

para a mesma função, independente dos serviços feitos. Por exemplo, a hora do servente, 

deve ser calculada sempre como hora do servente, independente dos serviços feitos pelo 

servente, igualmente deve ser com as demais funções. Veja os apontamentos feitos em ata 

do dia 18/12/2019 que deixam claras essas divergências, quais merecem ser apreciadas e 

afastadas pela CPL: 

A entprest ‘‘.1 	IIARIA 1.11LN - 	ent Nkhl 	III< q(1.111L. 	 eng-s: . 

zeprewnwo o 113010f kalill 1) \I.CONS 	rl ORA 1 1 Ni:1 •11 \ 	'‘ 114111 - ME.derreou 	. 
IS ripresenwu J iLbenp“Niçâo unitária do item 2.1 ilecunanindo o :duo' no liem 111.1 2. alinea e! 
Jeque a refenda empresa aprehenlou salor unihin4 da niew de ohm de menditei...1 i1:111idtattoti,k‘.  

SINAL' Apresentou dhergénein no valor unitáriu da ntio de obra de sersente 04111\ PITI1C 	R'N 

RS 14.11: R$ 15.25: RS 11.45: RS 14.24: RS 10.40: RS 12.10: azulejisla: RS 14.1ffl: 1(5 

RS 1831: RS 12.01: pintor RS 0).12: RS 13.31: RS 15.88. ()mie o ‘alor do SINAI. sátv Sa• 	• 

1524: Aenh.h!s(4 14.47: pedreiro 18.30 e pintor 14.1.I. Onde esle$ aPonneueldos s4r4o 4m1g4a151. Ilvi 

eurr de engenharia. parh knie Je o rewliado Cindi ia prcsetne Eiehaçdo. 

Não é demais lembrar o que estabelece o artigo 44, §3° da Lei 8666/93: 

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios 

objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e 

princípios estabelecidos por esta Lei. 

3e Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidas dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem o 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

Ainda, pelo principio do vinculo ao instrumento convocatório, a Comissão 

Julgadora não pode criar ou ignorar os critérios de julgamento estabelecidos no edital. 

O próprio "Parecer Técnico" da engenharia utilizado como subsidio reconhece a 

inobservância ao Edital e as incongruências cometidas pela empresa declarada venc ora 
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W. E. ENG HARIA LTDA — EPP 
Efio Antonio Degani 
CPF: 453.008.799-91 

too' 

JOSÉ MANOEL A. M. PIRES 	GUSTAVO GEROLA MARZOLLA 
0AR/R0 3718 	 OAB/RO 4164 

PIRES & MARZOLLA 
ADVOGADOS 

Ressalta-se ainda que os vícios encontrados na apresentação da proposta não 

são passíveis de saneamento ou convalidação como agiu a Comissão Julgadora, pois não é 

cabível a juntada das composições omitidas posterior ao inicio do certame na medida que 

além de estabelecer benefício não previsto no instrumento convocatório — visto que 

não pode ser considerado uma diligência — fere o tratamento isonômico e a impessoalidade 

que deve permear o certame. 

Destaque-se, que os erros da empresa declarada vencedora não foram meros 

erros matemáticos, pois esta omitiu e inseriu valores a fim de se beneficiar para obter a 

proposta mais vantajosa. As informações constantes levam à mesma a conseguir oferecer o 

desconto dado, levando vantagem, beneficiando-se da própria torpeza! 

III - REQUERIMENTO 

Isto posto, diante da plena comprovação da inobservância as regras da 

competição pela empresa D. M. CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME, requer o 

recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 1091  § 20, da 

Lei 8.666/93 e no mérito seja dado provimento ao presente recurso para fins de reformar 

a decisão que classificou a empresa D. M. CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME 

e a declarou vencedora, a fim de desclassificar a mesma, declarando então a 

Recorrente W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP vencedora do certame. 

Não sendo acolhido o presente, requer o imediato encaminhamento à 

Autoridade Superior nos termos do art. 109, §4° da Lei 8.666/93 para que possa analisar e 

acolher as razões apresentadas. 

Termos em que, pede provimento. 

Cobrado do Oeste/RO, 30 de dezembro de 2019. 
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