
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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AO SENHOR ALLISON MAICON BENTO PRETTO, PRESIDENTE DSCI2eitk6 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

Ref.: Tomada de Preços 005/2019 - Contrafação 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 Colorado 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 

18/12/29191, o que o faz pelas razões que passa? exper. 

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. 

Contato: (69) 3224.77071 www.piresemarzolla.jur.adv.br  
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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 20/1212019, 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 quesfionamentos da Recorrente acerca de 

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

Vejamos manifestação da engenharia: 

Venho através deste, apresentai o parecer quanto a analise do 

Cronogtarna, BDI, Composição de custo unitário e a Manilha de Orçamentária da 

Ektaln0 da REFORMA DA ESCOLA CIRCO SOLDADO, conforme o Processo n' 

1076/11,2019 no Município 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 DIA CONSTRUTORA E ENGENHARIA 

BREU - ME não apresentou a COMPOSIOD do Item más esta composição também não 

consta na planilha licitada. 

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

AZULBISTA, PINTOR, PEDREIRO E PINTOR, foi verificado que a empresa DM 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME apresentou valores divergentes entre os 

mesmo item mas com serviços difereMes dentro das composições por exemplo de 

SERVENTE do Item 3.3- PISO EM GRANIUTE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 

MM, INCLUSOJUNTAS DE DILATAÇÃO PLAST1CA RS 11.00 e o Item 4.1- REMOÇÃO DE 

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

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

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

CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME. 

Estrada Santo António, 5863, Bairro Militar, Porto Velho - RO, CEP: 76304-653 
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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 exigida das proponentes a apresentação: 

I - das 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$ 

1947,, 	do Pedreiro é R$ 18,30 e do Pintor é R$ 1910., 

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. 

Estrada Santo Antônio, 5863, Bairro Militar, Porto Velho - RO, CEP: 76.804-653 
Contato: (69) 3224.77071 www.plresemarzollajur.adv.lar 
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Ressalta-se ainda que os vícios encontrados na apresentação da proposta não 

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

cabível a juntada das composições omitidas posterior ao início 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 isonómico 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 pasto, 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. 109, § 2°, 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. 

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

W. E. ENG HARIA LTDA — EPP 
Elio Antonio Degani 
CPF: 461008.799-91 

JOSÉ MANOEL A. M. PIRES 	GUSTAVO GEROLA MAFtZOLLA 
OAB/R0 3718 	 0A13/R0 4164 

Estrada Santo Antônio, 5863, Bairro Militar, Porto Velho - RO, CEP: 76.804-653 
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Comissão Permanente de Licitações - CPL ScLpies, 

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES 

TOMADA DE PREÇOS N" 005/2019/CP1_4/CA6MR° 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1076/2019/SE1VIEC 

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 CONTRARRAZÓES: 

A Comissão Permanente de Licitações — Decreto 235/2019, com base no inciso I 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 úteis, a partir do recebimento desta, 
apresentar as suas CONTRARRAZÕES 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 http://www.cabixtro.gov.br/ 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 	 prosseguimento do Certame, em data e local a serem 

divulgados na imprensa of 

Cabixi - RO, 07 de janeiro de 2020. 

Prefeitura Municipal de 

CABIXI 

al. 

Allison aico ento Pretto 
esidente 

o 235/20 Dec 
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DM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI ME 
CNPJ/MF: 21A41.323/0001-90 

Endereço: Av. Cuiabá n° 3268 / Jardim Clodoaldo / Cacoal-RO 
CEP: 76963-652 	FONE: (69) 3441- 7017 DMCONSTRUTORA 	dm.construtora@hotmail.com  

& ENGENHARIA 

APRESENTACÃO DE CONTRARRAZÕES  

TOMADA DE PREÇO N2: 05/2019/CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2: 1076/2019/SEM EC 

DA SÍNTESE DOS FATOS 

EM RELAÇÃO AO ITEM 2.1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AO QUAL A EMPRESA W.E. 

ENGENHARIA SE REFERE, FICOU CONSTATADO QUE A PLANILHA LICITADA TAMBEM NÃO 

CONSTA ESSE INTEM. 

SENDO QUE O PARAGRÁFO DO EDITAL 20.5 DIZ EM EVENTUAIS ERRO VERIFICADOS NA 

COMPOSIÇÃO A QUE SE REFEREM OS SUBITENS "20.4.1" E "20.4.2" ACIMA NÃO SERÃO, POR 

SI SE), MOTIVO SUFICIENTE PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. OCORRENDO ERROS 

A LICITANTE SERA CONVOCADA PARA, NO PRAZO DE CINCO (5) DIAS ÚTEIS, REALIZAREM AS 

CORREÇÕES NECESSÁRIAS. AS CORREÇÕES NÃO PODERAM ENSEJAR ALTERAÇÃO 

SIGNIFICATIVAS NO VALOR ORIGINAL DA PROPOSTA, CONFORME DISPOSTO NO ITEM 21. 

EM RELAÇÃO AOS VALORES UNITÁRIOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE A EMPRESA DM 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA ESTA DE ACORDO COMO PREÇO ABAIXO DA TABELA DO SINAP 

CONFORME O EDITAL 

E AINDA DE ACORDO COM O PARAGRÁFO 20.1 CORREÇÃO ADMISSIVEL SI O SETOR DE 

ENGENHARIA ACHAR NECESSÁRIO A EMPRESA ESTA A DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER TIPO DE 

CORREÇÃO. 

CACOALMO 13 DE JANEIRO 2020. 
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PROCESSO: 1076/11/2019 
ASSUNTO: ANÁLISE DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

RECORRENTE: W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP. 

RECORRIDAS: D. M. CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME. 

PARECER JURÍDICO 

A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, por seu procurador 
abaixo assinado, com fulcro no artigo Art. 38, inciso VI da Lei 
n. 8.666/93, emite o seguinte parecer: 

Cuida-se de Recurso Administrativo interposto pela 
licitante W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP, contra decisão da 
Comissão de Licitação que declarou vencedora da licitação a 
empresa D. M. CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME. 

A recorrente W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP aduz em 
seu recurso que a licitante D. M. CONSTRUTORA E ENGENHARIA 
EIRELI - ME, não deveria ter sido classificada, eis que teria 
desatendido o item 18.1.2 do instrumento convocatório, já que 
não teriam apresentado composição unitária de custos referentes 
ao item 2.1 da planilha orçamentária. 

Aduz, ainda a recorrente que, a empresa vencedora 
apresentou proposta inexeqüível, tendo em vista que manipulou 
preços com o intuito de conseguir desconto em sua proposta, 
tendo apresentado valores unitários de hora de servente abaixo 
da tabela de referência do certame, qual seja, tabela SINAPI. 

A empresa recorrida foi devidamente intimada, para 
querendo, apresentar resposta no prazo legal de 05 (cinco) dias 
úteis, tendo a mesma empresa se manifestado no sentido de 
manutenção da decisão recorrida, tendo em vista a ausência da 
composição unitária de custos do referido item 2.1 na planilha 
orçamentária, bem com, da possibilidade de correção de erro nas 
propostas, conforme especifica o item 20.5 do Edital, consoante 
se verifica dos documentos acostados aos autos. 

End.: Av. Tamoios, n°4031 — Centro — CEP 76.994-000 — Fone:(69) 3345-2353 
Cabixi — Rondônia 
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Em apertada síntese, é o relato do necessário. 

Compulsando os autos, concessa venha, verifica-se 
que as alegações da recorrente W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP não 
merecem prosperar, senão vejamos: 

Do recurso interposto pela licitante W. E. 
ENGENHARIA LTDA - EPP;  

Improcedente a afirmação de que a empresa D. M. 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME não teria cumprido as 
exigências editalicias, notadamente o item 18.1.2 do instrumento 
convocatório, já que não teria apresentado composição unitária 
de custos referentes ao item 2.1 da planilha orçamentária. 

Com efeito, compulsando os autos do procedimento 
licitatório verifica-se que, a própria planilha orçamentária, 
parte integrante do instrumento convocatório, qual seja, o 
Edital 005/2019, não apresenta a composição unitária de custos 
do item 2.1 e a proposta de preços da empresa D. M. CONSTRUTORA 
E ENGENHARIA EIREL/ - ME, vencedora do certame, encontra-se em 
conformidade com as exigências do Edital, especificamente nos 
itens 18.1, in verbis: 

18.1. Para a Proposta de Preços, exigir-se-á dos interessados 
o seguinte: 

18.1.2. Planilha Orçamentária baseada nos projetos, 
especificações e exigências constantes deste Edital, 
constando: 

De mais a mais, a procedência dos argumentos 
lançados pela recorrente, aviltaria os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando, ainda, a 
competitividade afeta a toda e qualquer licitação representando, 
ademais, um formalismo exacerbado, incompatível com o direito 
contemporâneo e sobretudo, com os princípios constitucionais 
afetos á Administração Pública, especialmente o principio da 
eficiência, não merecendo, portanto, guarida. 

End.: Av. Tamoios, n°4031 — Centro — CEP 76.994000 — Fone:(69) 3345-2353 
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Sobre o tema posto, pertinente trazer a lume a 
lição de Carlos Pinto Coelho Motta, em seu livro "Gestão Fiscal 
e Resolutividade nas Licitações": 

"Reputa-se formal, e por conseguinte inessencial, a falha que 
não tem o condão de afetar a essência da proposta, a 
manifestação de vontade do proponente. Quanto à documentação, 
a tendência doutrinária mais nitida é no sentido da aceitação 
do acervo documental daquele que evidencie o preenchimento das 
exigências legais, mesmo não tendo sido observada a norma 
estrita, delimitada no edital. 

Em vista da finalidade ainda maior da licitação - que é a 
busca da proposta mais vantajosa, a de menor preço, em 
modalidade 	propositadamente 	despojada 	de 	maiores 
burocratismos. E, nesse passo, o principio da razoabilidade e 
proporcionalidade se une ao uso da legalidade para autorizar a 
suspensão do defeito". 

No mesmo sentido é o entendimento exarado pelo 
Ministro Adylson Motta, do Colando Tribunal de Contas da União: 

"o apego a formalismos exagerados e injustificados é uma 
manifestação perniciosa da burocracia que, além de não 
resolver apropriadamente problemas cotidianos, ainda causa 
dano ao Erário, sob o manto da legalidade estrita. Esquece o 
interesse publico e passa a conferir os pontos e virgulas como 
se isso fosse o mais importante a fazer. Os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade 
de impor conseqüências de severidade incompatível com a 
irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da 
Lei ou do edital devem ser interpretadas como instrumentais." 
(TC 004809/1999-8, Decisão 695-99, DOU 8/11/99, P.50, e BLC n. 
4, 2000, p. 203) 

De igual sorte, não assiste razão á recorrente no 
que tange à pretensão de desclassificar a proposta vencedora 
sobre a alegação de ser a mesma inexeqüível e ter manipulado 
preços para conseguir desconto, em virtude de apresentar valores 
de serviços abaixo da tabela SINAPI, pela suposta infringência 
do item 18.1.2 do edital, em desconformidade ao artigo 44, &3°  
da Lei de licitações e ao principio da vinculação ao Edital. 

End.: Av. Tamoios, n°4031 — Centro — CEP 76.994-000 — Fone:(69) 3345-2353 
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A uma pelo o equívoco hermenêutico da recorrente, 
visto que a própria exigência contida no caput do artigo 44 da 
lei 8.666/93, determina em sua parte final que: 

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.  

Resumindo, o que a Lei 8.666/93 estabelece no 
artigo 44, parte final, é que o principio da vinculação ao 
edital não é absoluto, ou seja, não pode contrariar outras 
normas e princípios estabelecidos pela mesma Lei. 

Estes argumentos por si só já seriam suficientes 
para evidenciar a improcedência de tal pleito, contudo outros, 
ainda mais contundentes, podem ser suscitados. 

Ademais, o próprio Edital de Licitação que rege o 
certame estipula em seu item 20.5, que eventuais erros 
verificados nas composições de custos unitários, não são motivos 
suficientes para desclassificação de propostas. 

Ainda sobre o tema, o próprio Governo Federal 
determina, em seu decreto que estabelece regras para elaboração 
de orçamentos de referência de obras e serviços de engenharia, 
Decreto Federal n° 7.983/13, a possibilidade de preços menores 
ou iguais à tabela SINAPI, senão vejamos: 

DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 

Estabelece 	regras 	e 
critérios 	 para 
elaboração do orçamento 
de referência de obras e 
serviços de engenharia, 
contratados e executados 
com 	recursos 	dos 
orçamentos da União, e 
dá outras providências. 

DA EIARORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERENCIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA 

Art. 3° O custo global de referência de obras e serviços de 
engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de 
transporte, será obtido a partir das composições dos custos 
unitários previstas no projeto que integra o edital de 

End.: Av. Tamoios, n°4031 — Centro — CEP 76.994-000 — Fone:(69) 3345-2353 
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licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes 
nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - Sinapi, 
excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou 
que não possam ser considerados como de construção civil. 

Quanto à alegação de inexequibilidade da proposta, 

vejamos o teor do artigo 48 da Lei de Licitações: 

Art. 48. Serão desclassificadas: 

/I - propostas com valor global 	superior ao limite 
estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compativeis com a execução 
do objeto do contrato, condições estas necessariamente 
especificadas no ato convocatório da licitação. 

§ 10 Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo 
consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de 
licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia,  
as propostas cujos valores selam inferiores a 70% (setenta por 
cento) do menor dos seguintes valores:  

média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, 
ou 

valor orçado pela administração. 

Em relação ao julgamento das propostas, a 

Administração deve expressar no edital seu preço de referência 

que será utilizado como balizador para julgar as propostas 

apresentadas mas, se o critério de julgamento é o menor preço, 

surge uma pergunta: Até que preço mínimo deve a Comissão de 

Licitação aceitar uma proposta? 

A própria Lei Federal n° 8.666/93 expressa no art. 

40, inciso X, que; 

...é vedada a fixação de preços mínimos no edital da 
licitação. 

Contudo, no parágrafo primeiro do art. 48, é 

apresentada uma fórmula para cálculo do preço inexeqüível. 
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Essa fórmula deve ser utilizada quando a licitação 
é do tipo Menor Preço e o objeto é uma obra ou serviço de 
engenharia. O preço será considerado inexequível se menor que 
70% do menor entre os seguintes valores: 

Média das propostas superiores a 50% do preço global estimado; 
Preço global estimado. 

Observe-se que os valores apresentados na proposta 
vencedora que, pelas alegações da recorrente, estão abaixo da 
tabela de referência SINAPI, representam diferenças irrisórias 
que, não manipulam nem tampouco transformam a proposta da 
empresa vencedora em inexequível. 

Destarte, como afirmado alhures, não deve prosperar 
a irresignação da recorrente. 

Pelo exposto, esta Procuradoria Geral, por meio do 
Procurador signatário do presente opina  pela improcedência do 
recurso administrativo aforado pela empresa W. E. ENGENHARIA 
LTDA - EPP contra a classificação da empresa D. M. CONSTRUTORA E 
ENGENHARIA EIRELI - ME. 

É o parecer, salvo melhor juizo. 

Submeta-se à apreciação da autoridade competente. 

Cabixi Sis de janeiro de 2020. 

JOSEC 	RIGUES DOS REIS 
As 	31 Juridico 

OAB'', RO 6248 

Dec, Municipal n°247/2019 
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Prefeitura Municipal de 

CABIXI 
Comissão Permanente de Licitações - CPL 

PROCESSO: 1076/2019/SEMEC 
TOMADA DE PREÇOS: 005/2019/CPL 

De: Comissão Permanente de Licitação 

Para: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto n° 235 de 25 de novembro de 

2019, no exercício da competência que lhes confere o parágrafo 4° do Artigo 109 da Lei n° 8.666/93, 
tempestivamente, encaminha a autoridade superior o Recurso e Defesa interpostos pela licitante: W. E. 
Engenharia LTDA - EPP, nos autos do Processo Licitatário n° 1076/2019/SEMEC, referente a licitação na 
modalidade Tomada de Preços sob n° 005/2019, com as seguintes razões de fatos e de direito. 

Considerando, que a CPL é a responsável em realizar o juízo de admissibilidade das intenções 
de recurso, avaliando tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbencia, tempestividade, 

legitimidade, interesse e motivação); 

Considerando, que examinar previamente a admissibilidade do recurso, seria afastar do certame 
aquelas manifestações de licitantes de caráter meramente protelatório, seja por ausência de interesse de 
agir, demonstrada pela falta da necessidade e da utilidade da via recursal, seja por não atender aos 

requisitos claramente exigidos no edital; 

Considerando, que a procuradoria geral do município emitiu parecer opinando pela 

improcedência do recurso. 

MANTEMOS A DECISÃO de classificação da empresa D. M. CONSTRUTORA E 

ENGENHARIA EIRELI —ME, visando o erário público que deve primar em todos os atos praticados pelos 

administradores públicos, e em atendimento as normas editalicias. 

Dessa forma, ENCAMINHAMOS o presente processo à Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Espo 	 ara decisão final. 

Cabixi, 15 de janeiro de 2020. 

Laur 	 antos 
Secretária CPL 

(
1.ità,v44--  káib  
Eliane Korb 

Suplente 

Comissão Permanente de Licitação - CPL ¡Prefeitura Municipal de Cabixi - Rondônia 
CNRE 22.855.159/0001-201 End.: Av. Tamoios 4887— Centro — CEP 76.994000 1 Fone 693345-2353 
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ESTADO DE RONDÓNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. 

FOLHA DE DESPACHO 

PROC. N° 1076/2019 

(X) CPL 

Em conformidade com o parecer jurídico emanado pela 
procuradoria do Município anexo ao processo, e conforme decisão 
da comissão permanente de licitação, essa Secretaria Municipal de 
Educação mantém a decisão de classificação da empresa D. M. 
CONSTRUTORA & ENGENHARIA EIRELI — ME, processo n° 
1076/2019. 
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