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ANALISE E JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

Ref. TOMADA DE PREÇO Nº008/2019 

 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 

DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR ALMIR GABRIEL, NO MUNICÍPIO DE 

PLACAS/PA.  

Recorrente: SÓ NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 09.509.747/0001-44 

 

I- DOS FATOS 

1.1Trata-se de análise de recursos administrativos interpostos tempestivamente (recebido dia 18/11/2019) 

pela empresa SÓ NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI 

1.1.1Constatou-se erro quanto a Modalidade de Licitação ao que o recurso apresentado faz referencia, 

seja ele “Pregão nº008/2019”, quanto na verdade trata-se da Tomada de Preço nº008/2019. A Presidente 

da CPL entende por sanável, vez que o conteúdo do Recurso é totalmente voltado para a Tomada de 

Preço nº008/2019. 

1.2 A decisão desafiada é a seguinte: 

 

“Com fulcro no item 10.2, sub-itens 10.2.1 e 10.2.2 do edital, a Comissão 

Permanente de Licitação DECLARA a proposta da empresa SÓ NORTE 

CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP DESCLASSIFICADA da TOMADA DE 

PRESCOS n o 008/2019, por apresentar os itens 2.1; 2.3; 4.5.1; 4.6.6 e 4.7.4 

da proposta com valores manifestamente inexeqüíveis e apresentar o item 

4.2.3 corresponde a 120,15% do valor adotado na planilha base orçada pela 

administração ” 

1.3 As Razões foram Publicadas no Portal da Transparência do Municipio, bem como, foi aberto prazo 

para contrarrazões da empre ENGEMIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, que é pautada 

na ampla defesa e contraditório, em que a licitante interessada defende a sua manutenção ou de 

outrem, nas condições da decisão lavrada, ocorre que a empresa ENGEMIL CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS não utilizou de sua prerrogativa, não apresentando sua contrarrazão. 

1.4 Dispõe esclarescer que o recurso em Licitação pública é pela de necessário controle administrativo, 

em que a licitante que entende por ter seu direito ou pretensão, em tese, prejuidicado, tem a 

oportunidade de desafiar a decisão que lhe é desafavoral, com vistas a reconsideração do poder 

público. 

1.5 Dado isso passado a analise propriamente dita do Recurso apresentado. 

II- DA ANÁLISE 

2.1 Em sede preliminar, cumpri destacar que a decisão que Desclassificou a empresa SÓ NORTE 

CONSTRUÇÕES EIRELI  foi deflagrada dia 13 de Novembro de 2019. 

2.2 A Recorrente alega: 

 

“(...)houvera uma extrema divergência quanto ao trato da proposta da 

empresa vencedora, haja vista que a respectiva licitação é tida por tomada de 

preços, do tipo menor preço global, em regime de empreitada por preço 
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global, logo não podendo assim individualizar, pontos especificos daplanilha 

sem oportunizar a defesa a parte não vencedora do certame. 

Não por menos, cabe ainda acrescermos, que houvera a oportunidade de 

correção a parte vencedora do certame em corrigir falhas da planilha sem que 

viesse a alterar o valor final ofertado por esta. 

Cabe ainda acrescermos que na respectiva decisão, quando da apresentação 

das planilhas de ambas as empresas licitantes, constatou-se incosistencias, 

quanto dos valores dos preços unitários, o qual como é sabido e notorio, há 

possibilidade, o qual frise-se de passagem, que a respectiva licitação se trata 

de tomada de preço global, e mais esta aqui postula o presente recurso, tivera 

seu preço substancialmente abaixo da empresa classificada, no importe de 

aproximadamente R$80.186,99 (oitenta mil cento e oitenta e seis reais e 

noventa a nove centavos), para a empresa classificada, uma diferença 

substancial, face simplesmente a calculos divergente em planilha.” 

 

2.3 Diante das alegações a Comissão Permanente de Licitações, diligenciou, solicitando Parecer 

Técnico do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Placas – PA, vez que a comissão não 

possui em seu corpo, servidor com capacidade técnica na área de engenharia civil para que fosse 

verificado se a correção dos itens não resultaria em aumento do valor global da proposta. 

2.3.1 O Parecer Técnico, assinado pela engenheira Civil Victória Guimarães Alexandre – CREA-

PA – 1516282400, informa que: 

 

“(...) A interposição do recurso em que, possibilitou estudo mais 

aprofundado  da situação em foco. Assim, com base no art. 43, §3º da Lei 

8.666/93 que diz:  

§3º È 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. 

E no acórdão 226/2018 que orienta: 

“...a despeito de o TCU entender que a existência de erros materiais ou 

de omissões nas planilhas de custos e de preços das licitantes não 

ensejaria necessariamente a antecipada desclassificação das respectivas 

propostas, de sorte que a administração pública deveria ter realizado 

diligências junto as licitantes para a devida correção das falhas. Desde 

que não seja alterado o valor global proposto” 

(...) 

Diante do exposto, em busca da proposta mais vantajosa e visando uma 

contratação segura, em observância aos princípios da economicidade e 

eficiência, chegou-se a seguinte conclusão: 

Tendo em vista que dentre as propostas apresentadas, a da empresa só 

norte é a de valor menor (R$539.966,20 – quinhentos e trinta e nove mil, 

novecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), partindo do principio 

da autotutela, sugere-se que a comissão permanente de Licitação abra 

prazo para correção das inconsistências apresentadas no “PARECER 

TÉCNICO” e elencadas abaixo: 
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1.planilha de preços unitários: 

1.1correção do calculo da aplicação do percentual de benefícios e 

despesas indiretas (BDI) sobre os valores unitários dos itens 

1.1;2.1;2.4;3.1;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;4.2.7;4.7.1;4.72;4.7.3;4.7.5;4.8.1;4.

9.1 e 5.1 diverge dos valores apresentados pela empresa. 

1.2 correção dos preços dos itens 2.1;2.3;4.5.2;4.6.6 e 4.7.4, haja vista 

que os mesmo são manifestamente inexeqüíveis pois possuem percentual 

abaixo de 70% quando relacionados aos preços adotados na planilha 

orçamentária base. 

1.3Correção do valor adotado pela empresa para o item 4.2.3 pois o 

mesmo corresponde a 120,15 do valor adotado na planilha base desta 

licitação. 

2. composição de preços unitários: 

2.1 correão dos valores das composições dos itens 2.3, 

4.1.2;4.1.5;4.2.1;4.2.2;4.2.4;4.2.5;4.3.2;4.3.3;4.3.6;4.3.7;4.4.1;4.4.2;4.5.2

;4.6.2;4.7.3, haja vista que estes divergem dos valores apresentados na 

planilha orçamentária. 

Ressalta-se que todas as correções devem ser realizadas desde que NÃO 

HAJA MAJORAÇÃO DO VALOR ADOTADO. 

 

2.4 Neste toar, A comissão de Licitações e Contratos, diante das informações contidas no Parecer 

Técnico, e utilizando do principio da autotutela onde a Administração Pública tem o poder-dever 

de controlar seus próprios atos, revendo-os e anulando-os quando houverem sido praticados sem 

respaldo legal.  

2.4.1 È de se considerar que os atos administrativos eivados de ilegalidade devem ser revistos e 

anulados, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico, conforme dispõe: 

 

Sumula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 

direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial. 

 

2.5 Além disso, os Tribunais entendem que é possível permitir que a empresa ofertante da melhor 

proposta possa corrigir a planilha apresentada durante o certame. No entanto, essa possibilidade não pode 

resultar em aumento do valor total já registrado que serviu de parâmetro comparativo entre os 

participantes.vejamos: 

 
Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não 

constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a 

planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. 

(Acórdão 1.811/2014 – Plenário). 
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Ainda nesse sentido: 

 

A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das 

licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, 

devendo a Administração contratantes realizar diligências junto às licitantes 

para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global 

proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário). 
 

 

 

III- DA CONCLUSÃO 
 

3.1 Assim, com vistas as razões, e aberto prazo para contrarrazões (que não fora apresentado), a 

CPL reconhece o recurso apresentado pela empresa SÓ NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI. 

 

3.2 E, com fulcro no Art. 109 §4º a Comissão Permanente de Licitação, revendo a decisão que 

desclassificou a empresa só norte construções da Tomada de Preço nº008/2019 – decide aplicar o 

Juízo de Retratação, abrindo prazo para que a empresa SÓ NORTE CONSTRUÇÕES 

EIRELI apresente em até dois dias úteis as seguintes correções na planilha nos seguintes termos 

desde que não modifique o Valor Global de sua proposta: 

 

1.planilha de preços unitários: 

1.1correção do calculo da aplicação do percentual de benefícios e despesas indiretas (BDI) sobre 

os valores unitários dos itens  

1.1;2.1;2.4;3.1;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;4.2.7;4.7.1;4.72;4.7.3;4.7.5;4.8.1;4.9.1 e 5.1 diverge dos  

valores apresentados pela empresa. 

1.2 correção dos preços dos itens 2.1;2.3;4.5.2;4.6.6 e 4.7.4, haja vista que os mesmo são 

manifestamente inexeqüíveis pois possuem percentual abaixo de 70% quando relacionados aos 

preços adotados na planilha orçamentária base. 

1.3Correção do valor adotado pela empresa para o item 4.2.3 pois o mesmo corresponde a 

120,15 do valor adotado na planilha base desta licitação. 

2. composição de preços unitários: 

2.1 correão dos valores das composições dos itens 2.3, 

4.1.2;4.1.5;4.2.1;4.2.2;4.2.4;4.2.5;4.3.2;4.3.3;4.3.6;4.3.7;4.4.1;4.4.2;4.5.2;4.6.2;4.7.3, haja vista 

que estes divergem dos valores apresentados na planilha orçamentária. 

 

3.3 A Comissão Permanente de Licitação ressalta que todas as correções devem ser realizadas 

desde que NÃO HAJA MAJORAÇÃO DO VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA. 

 

 

04 de Novembro de 2019. 

 

Shayane Nayara Farias Kostov 

Presidente da CPL. 
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