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Guaporé/RS, em 28 de setembro de 2020. 

 

RESPOSTA AO RECURSO APRESENTADO POR 

PJV CONSTRUÇÕES LTDA. 

 

E ÀS CONTRARRAZOES APRESENTADAS POR 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS ESTRUTURAR LTDA. 

 

REFERENTE A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 05/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA 

DE CONSTRUÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES MULTIUSO – 6ª ETAPA – PARA 

FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

INTERNA NO PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTOS E NA QUADRA 

ESPORTIVA, LOCALIZADOS DA RUA DO NASCENTE, N° 1350, BAIRRO 

CENTRO, GUAPORÉ-RS, COM PRAZO DE 60 DIAS, COM ÁREA TOTAL DE 

6.143,08M², COM RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA – FR 1274 – PRÉ-SAL 

LEI 13.885/2019, CONFORME PROJETOS, ORÇAMENTO DE CUSTO, 

MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

 

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS 

 

Prezados Senhores: 

 

A empresa Pjv Construções Ltda. apresentou Recurso Administrativo à 

decisão da Comissão de Licitações, referente ao Edital de Concorrência Pública nº 

05/2020, na forma do art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, protocolado sob o 

nº 4551/2020, de 17 de agosto de 2020.  

A empresa Comércio de Produtos Elétricos Estrutura Ltda. apresentou 

Contrarrazões ao Recurso da empresa supra, protocolado sob o nº 4788/2020, de 31 de 

agosto de 2020.  

Os documentos são tempestivos e passa-se às suas apreciações. 

A empresa Pjv Construções Ltda. alega o que segue: 

1) Que a empresa vencedora não atendeu a todos os itens do Edital;  

2) Que todas as empresas apresentaram a proposta conforme o modelo do Anexo I do 

Edital; 
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3) Que os valores de material e mão de obra não foram discriminados na proposta 

financeira da vencedora; 

4) Que a descrição da empreitada está incompleta; 

5) Que faltam declarações exigidas no Edital; 

6) Que é vedada a classificação de concorrente que descumpre o disposto em Edital; 

7) Solicita o recebimento do recurso; e 

8) Solicita o provimento do recurso para anular a declaração da empresa Comércio de 

Produtos Elétricos Estrutura Ltda. como vencedora do certame. 

 

A empresa Comércio de Produtos Elétricos Estruturar Ltda. alega: 

1) Que a impugnação ao recurso administrativo é tempestiva; 

2) Que a Comissão de Licitações declarou a empresa supra vencedora do certame; 

3) Que os vícios poderão ser sanados mediante abertura de prazo para regularização; 

4) Que a empresa apresentou o menor preço; 

5) Que se trata de excesso de formalismo por parte da Administração; 

6) Que seja mantida a decisão que a declaração de vencedora da recorrente;  

7) Que o Recurso proposto seja indeferido; e 

8) Que seja mantida a decisão de declarar vencedora a empresa. 

 

I) Dos Fatos Controversos  

A Administração elaborou, para nortear a licitação, um extenso Edital de 

Concorrência Pública. Nele constam as determinações mínimas para a plena satisfação 

dos interessados para habilitação e classificação no certame. 

Dentre as empresas habilitadas para apresentar a proposta, foram 

classificadas apenas as que atenderam todos os requisitos na Cláusula Sétima do Edital, 

“DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS”. Dentre as propostas 

apresentadas, sagrou-se vencedora a empresa Comércio de Produtos Elétricos Estruturar 

Ltda. É entendimento do Tribunal de Contas da União: 

“Não cabe ao TCU tutelar interesses privados, mas apenas o interesse público 

de proporcionar à Administração aquisição, venda ou prestação de serviço da 

forma mais vantajosa, menos onerosa e com melhor qualidade possível, 

considerando os princípios constitucionais de legalidade, isonomia, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.” (Acórdão 1.771/2012, 

Plenário) 
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O ponto em discussão é o atendimento da vencedora à Cláusula 7.1 do 

Edital, conforme transcrevemos: 

“7.1. O Envelope nº 02 deverá conter a proposta, em português, com os 

seguintes elementos: 

a) Nome da empresa, endereço completo e CNPJ/MF. 

b) Número da Concorrência Pública. 

c) Demonstração do preço proposto, em conformidade com o modelo 

constante do Anexo I que integra o presente edital, separando o valor da 

mão de obra e do material, assinada pelo representante legal da licitante. 

d) Orçamento de Custo com os preços unitários e totais conforme 

proposta apresentada, assinada pelo representante legal e técnico da 

empresa, conforme Anexo I-A do Edital. 

e) Cronograma físico financeiro, assinado pelo representante legal e 

técnico da empresa, conforme Anexo I-B do Edital. 

f) Tabela detalhada de composição do BDI, assinada pelo representante 

legal e responsável técnico da licitante; 

g) Os preços serão irreajustáveis e deverão ser cotados em reais,  

h) Serão desclassificadas, em conformidade com o artigo 48 da Lei nº 

8.666/93, as propostas que: 

I)  Não atenderem às exigências deste Edital; 

II) Apresentarem valor global superior ao limite 

estabelecido pela administração; 

III) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, 

sendo assim consideradas aquelas cujos valores sejam 

inferiores a 70% do menor dentre os seguintes valores: 

1. Média aritmética dos valores das propostas superiores 

a 50% ao orçado para execução da obra. 

2. Valor orçado para execução da obra.”  

 

A proposta da empresa Comércio de Produtos Elétricos Estruturar Ltda. 

não foi apresentada nos moldes do Anexo I do Edital. Cabe ressaltar que a licitante 

apresentou Declaração de Submissão, que afirma: “...submetem-se plenamente às 

normas e cláusulas estipuladas neste edital, em todas as fases da licitação para todos os 

fins cabíveis.” 

O Anexo I apresenta uma série de declarações anexas às propostas, como 

segue:  

DECLARAÇÕES 

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra 

conforme todas as exigências do Projeto disponibilizado e descrito no item 

1.1 deste Edital. 

2. Declaramos que entregaremos a obra no prazo de até 60 (sessenta) dias 

conforme estipulado no cronograma.  

3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-

físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais. 

4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta 

compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços 
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projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-

de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência 

técnica, administração, benefícios e licenças inerentes. 

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 

(sessenta) dias. 

 

Assim, a empresa PJV Cosntruções Ltda. apresentou recurso 

administrativo contra o aceite da proposta da referida licitante. 

Em contrarrazões, a empresa Comércio de Produtos Estruturar Ltda. não 

só admite que houve equívoco, como solicita mais prazo para “retificação da 

documentação já apresentada”.  

De acordo com a Lei de Licitações, temos: 

Art. 43... 

§ 3º  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 

a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

Ressaltam-se ainda, o mesmo diploma legal: 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” 

 

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte 

forma: 

“I – O edital é elemento fundamental do procedimento licitatório. Ele é que 

fixa as condições de realização da licitação, determina seu objeto, discrimina 

as garantias e os deveres de ambas as partes, regulando todo o certame 

público. 

II – Se o Recorrente, ciente das normas editalícias, não apresentou à época 

oportuna qualquer impugnação, ao deixar de atende-las incorreu no 

risco e na possibilidade de sua desclassificação, como de fato ocorreu.” 

(RMS nº 10.847/MA, 2ª T., rel. Min. Laurita Vaz, j. em 27.11.2001, DJ de 

18.02.2002)” (grifamos) 

 

A inclinação do julgamento sempre deverá visar a melhor proposta para a 

Administração Municipal, razão pela qual são solicitadas que sejam observadas para a 

formulação da proposta diversos itens da Cláusula Nona – “DA ANÁLISE DA 

PROPOSTA DE PREÇOS E JULGAMENTO”. 

Entretanto, a Comissão de Licitações deverá observar critérios objetivos 

em seus julgamentos, mantendo a lisura do processo, não deixando margem para erros e 

sustentando suas decisões. Por fim, constatou-se que: 
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A licitante Comércio de Produtos Estruturar Ltda. não atendeu, em sua 

proposta, o item 7.1, uma vez que não apresentou as declarações necessárias à sua 

proposta. 

Portanto, averiguados os autos, a empresa resta DESCLASSIFICADA. 

Conclui-se que, referente ao recurso apresentado, o mesmo É 

ACOLHIDO e a decisão proferida na Ata da sessão datada de 07 de agosto de 2020 é 

RETRATADA em relação à classificação da proposta apresentada pela empresa 

Comércio de Produtos Estruturar Ltda. 

A empresa Pjv Construções Ltda. é declarada vencedora do certame, com 

a proposta no valor total de R$ 193.997,19 (Cento e noventa e três mil e novecentos e 

noventa e sete reais e dezenove centavos). 

Ressaltamos que o processo licitatório seguiu os princípios da legalidade, 

buscando atender sempre o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e julgamento em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Intimem-se os interessados. 

 

 

Comissão de Licitações: 

 

 

VERÔNICA DE CAMPOS VELHO 

Presidente 

 
 

 

 

TAJANA ALESSIO 

Membro 

ELISA CRISTINA  

PIEROSAN DE SOUZA 

Membro 

 


