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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONCORRÊNCIA PUBLICA N°. 002-2022-CP

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
ESTADO DA BAHIA

JULGAMENTO DE RECUR30 ADMINISTRATIVO
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 002-2022-CP
EMENTA:
Recurso
Interposto
contra
o
processo
CONCORRENCIA POBLICA N°. 002-2022-CP, na fase
Classifica$3o e Julgamento das Propostas de Pregos ocorrida
15/03/2022, onde a empresa impetra recurso, contra decisSo
ComissSo Permanente de LicitagSo.

de
de
em
da

A ConcorrSncia Publica em comento visa a “Contratagao de empresa do ramo para efetuar
a reforma e ampllagao da Escola Municipal Jos6 Ponciano Nasclmento, pertencente ao
Municlpio de Rio Real, Estado da Bahia, com fornecimento de material e mao de obra”.
Recorrentes:
WL CONSTRUTORA EIRELl - EPP - CNPJ: 34.085.282/0001-99
Recorrida: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL - ComissSo Permanente de LicitagSo.

PARECER FINAL:
Ap6s o recebimento do parecer jurfdico exarado pelo Procurador Municipal, subscrito pelo llmo.
Dr. Raul Francis Oliveira da Silva, onde o mesmo conforms segue em anexo, conclui pelo
deferimento parcial do recurso da empresa WL CONSTRUTORA EIRELl - EPP - CNPJ:
34.085.282/0001-99, esta Comiss3o Permanente de Licitag3o se posiciona no mesmo sentido
do Procurador Municipal, realizando desclassificagdo das propostas de pregos das empresas
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELl - EPP, MOSF CONSTRUCOES LTDA - EPP, JR
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, PJ REFORMAS E PINTURA EIRELl - ME, ARK
ENGENHARIA EIRELl - EPP, OLIARG SERVICOS LTDA - ME, RM CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, assim, a empresa START SOLUCOES INTEGRADAS
EIRELl - ME- CNPJ: 21.450.165/0001-35 passa a ser declarada a vencedora do certame em
conformidade com as normas edillcias, dessa forma, serci realizado os procedimentos de praxe
para conhecimento dos interessados.
Rio Real - Bahia, 09 de maio de 2022.

Jodo Martins dos Anfos Neto
Presidents

ento dos Santos
Membro

ro

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000.
CNPJ: 15.088.800/0001-83
tel: (75) 3426-1320
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PARECER JURIDICO
CONCORRENCIA PUBLICA N. 002-2022;
ASSUNTO: RECURSO - DESCLASSIFICACAO;
EMPRESA RECORRENTE:
WL CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 34.085,282/0001-99;

EMPRESAS RECORRIDAS:
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI; MOSF CONSTRU^OES LTDA; JR
EMPREENDIMENTOS LTDA; PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI; ARK
ENGENHARIA EIRELI; OLIGARG SERVICOS LTDA; RM CONSTRUCTS E
EMPREENDIMENTOS LTDA; START SOLUgOES INTEGRADAS EIRELI;
KOMPACO CONSTRUCAO EIRELI EPP; WL CONSTRUTORA EIRELI EPP; ROCHA
RIOS CONSTRUTORA LTDA; WGR CONSTRUgOES E LOCAgOES EIRELI; ATLAS
EMPREENDIMENTOS E SERVigOS EIRELI EPP; CARVALHO ENGENHARIA E
TRANSPORTES
EIRELI;
ASCN
CONSTRUTORA
EIRELI;
SAMPAIO
CONSTRUgOES E SERVigOS EIRELI; ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUgOES LTDA._______________________________________

No tocante ao objeto da licitagao, a finalidade e a contratagao de empresa especializada
para efetuar ampliagao e reforma da escola municipal Jose Ponciano Nascimento, em
Rio Real/BA, com fornecimento de material e mao de obra.
0 Pregoeiro solicitou parecer jundico referente ao recurso interposto pela empresa WL
CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 34.085.282/0001-99, alegando em suas razoes,
em resumo, pela desclassificagao das empresas recorridas, o seguinte:
Aos quinze dias do dia 15 de margo de dois mi! e vinte e dois, nove
horas da manha, na saia de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Rio
Real, Estado da Bahia, situada a Rua Rui Barbosa, S/N, Centro- nesta
cidade de Rio Real, reuniu-se a Comissao de Licitagoes, composta
dos membros nomeados confbrme Decreto 001/2022 de
03/01/2022, para ojuigamento dos envelopes de habiiitagao e os
envelopes das propostas de pregos, referentes da Hcitagao
modaiidade Concorrencia Pubiica com o numero de sGrie anuai0022022-CP, tendo como finalidade a contratagao de empresa do ramo
para efetuar a reforma e ampliagao da Escola Municipal Jose
Ponciano Nascimento, pertencente ao Municipio de Rio Real, Estado
da Bahia, com fornecimento de material e mao de obra.
Assim, fbi iniciada a fase de averiguagao dos credenciamentos das
empresas participantes, depois de feita a anaiise das documentagoes
apresentadas foram credenciadas vinte e duas empresas sendo que,
quinze empresas protocoiaram seus envelopes de HABILITAQAO E
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PROPOSTA DEPRE$OS, inclusive a WL CONSTRUTORA EIRELI. Apos
verificar todos os documentos de habffitagao foram inabiiitadas
quatro empresas por descumprir afguns itens do editai, posto isso
seguiu para abertura da PROPOSTA DE PREQOS, abrindo dezoito
propostas de pregos.
A empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI com o valor global
de, R$1.589.653,13 detentora da melhor oferta foi verificado que o
valor final da proposta apresentada esta inferior aos 70% do valor
orgado pela Administragao, confbrme estabelece os itens 6.6 e 6.6.1
do edita! (Proposta de Pregos), a proposta encontra-se inexequivel,
descumprindo assim, as exigencias constantes no instrumento
convocatorio (editai), o mesmo ocorreu com a segunda coiocada, a
empresa MOSF CONSTRUCOES LTDA - EPP com o valor global de
R$L594.004,19, assim o Presidente da Comissao e Membros
decidiram pela desclassificagao das referidas propostas. Passando a
ser detentora da melhor oferta a empresa JR EMPREENDIMENTOS
LTDA - EPP com o valor global de R$1.619.796,71.
Logo apos a divulgagao da dassificagao em ordem crescente de
pregos, o Sr. Presidente da Comissao pediu aos Hcitantes vistas e
rubricas nas Propostas de Pregos, perguntando aos representantes
das empresaspresentespara que os mesmospudessem emitiralgum
comentario sobre o procedimento, e registrasse em ata qualquer
argumento, os quais dedararam que nao haviam nada a registrar,
dispensando assim o direito de recorrer o recurso administrative no
que tange a aifnea "b", incise I do artigo 109 da Lei Federal de
Licitagao 8.666/93, de 21 de junho de 1993, ficando como
comprovagao total, inegaveie irrevogavei quanto ao resuitado.
Dessa forma, nada mais a tratar, o senhor presidente deu por
encerrado os trabaihos referentes a esta fase do certame, iavrandose a presente ata que sera assinada peio Presidente, membros da
CPL e peios representantes das Empresas presentes.
II - DO PEDIDO
Restou consignado na ata de iicitagao que a Recorrente
HABILTTADA, vem requisitar ao Presidente da Comissao que as
Proposta de Pregos sejam encaminhadas ao setor de engenharia
para averiguagao de todas as empresas ciassificadas tendo em vista
que nao e de conhecimento tecnico da Comissao de Licitagao conferir
pianiihas orgamentarias, sendo assim soiicito que seja conferida peio
setor competente de engenharia do Municipio.
Ill - REQUERIMENTOS FINAIS
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ISTO POSTO, requer a recorrente, seja recebido o presente apelo
administrative.
Requer ainda que, case nao seja reconsiderada a soficitagao ora
guerreada, sejam enviadas as presentes razees, a apreciagao da
autoridade hierarquicamente superior, para os fins de direito,
conforms preve o paragrafo 4°. do art. 109 da Lei Federai8.666/93,
como tambem poderemos fazer use da prerrogativa constants no
paragrafo 1 do art. 113 da supracitada Lei.
Nao foram apresentadas contrarrazoes.
Os autos foram encaminhados a esta Procuradoria Municipal para apreciagao, no dia
30/03/2022, tendo como manifestagao deste orgao, preliminarmente, a possibilidade de
solicitagao de parecer tecnico do departamento de engenharia.
0 Departamento de Engenharia, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, por sua vez,
encaminhou os autos ao profissional responsavel, por meio do oficio n. 02/2022, o
engenheiro Jose Ferreira de Jesus Filho, o qual presta servigos na area de engenharia a
secretaria municipal de educagao, para elaboragao do parecer tecnico.
0 referido parecer tecnico do engenheiro, em 06 laudas, conclui que:
Conciubse que as propostas de pregos apresentadas, as empresas:
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIREil, MOSFCONSTRUgOESLTDA, JR
EMPREENDIMENTOS LTDA, PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI, ARK
ENGENHARIA EIRELI, OLIGARG SERVigOS LTDA e RM
CONSTRUgOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, nao atenderam as
soiicitagdss tecnicas desse csrtame.
Ja as empresas: START SOLUgOES INTEGRADAS EIRELI, KOMPAgO
CONSTRUgAO EIREU EPP, WL CONSTRUTORA EIRELI EPP, ROCHA
RIOS CONSTRUTORA LTDA, WGR CONSTRUgOES E LOCAgOES
EIREU, ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVigOS EIREU EPP,
CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI, ASCN
CONSTRUTORA EIRELI, SAMPAIO CONSTRUgOES E SERVigOS
EIREU e ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUgOES LTDA,
atenderam as soiicitagoes tecnicas desse certame.
Os autos foram novamente encaminhados a esta Procuradoria para parecer jundico, em
03/05/2022.
Cumpre registrar, preliminarmente, que a analise aqui empreendida se circunscreve aos
aspectos legais envolvidos no procedimento em exame, nao cabendo a esta unidade
jundica adentrar os aspectos tecnicos e economicos, nem o juizo de oportunidade e
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conveniencia da contrata^ao pretendida, uma vez que estes fogem a sua algada de
conhecimento.
Os limites tragados decorrem da aplica^ao do principio da deferencia tecnicoadministrativa e do disposto no Enunciado n° 7 do Manual de Boas Praticas Consultivas
da Advocacia-Geral da Uniao - AGU, in verbis:
">4 manifestagao consultiva que adentrar questao juridica com
potencia! de significativo reflexo em aspecto tecnico deve center
justificativa da necessidade de faze-to, evitando-se posicionamentos
condusivos sobre temas nao juridicos, tais como os tecnicos,
administrativos ou de conveniencia ou oportunidade/ podendo-se,
porem, sobre estes emitir opiniao ou fbrmuiar recomendagdes,
desde que enfatizando o carater discricionario de seu acatamento."
Ainda em paridade com o preceituado pela AGU, tem-se que o objetivo da manifestagao
juridica e assistir a "autoridade assessorada no controle interne da legalidade
administrativa dos atos a serem praticados ou ja efetivados. Ela envolve, tambem,
justamente apontar possiveis riscos do ponto de vista jundico e recomendar
providencias, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quern compete avaliar a
real dimensao do risco e a necessidade de se adotar ou nao a precaugao recomendada.
Finalmente, cabe registrar que determinadas observagoes sao feitas sem carater
vinculativo, mas em prol da seguranga da propria autoridade assessorada, a quern
incumbe, dentro da margem de discricionariedade que the e conferida pela lei, avaliar e
acatar, ou nao, tais ponderagoes. Nao obstante, as questdes relacionadas a legalidade
serao apontadas para fins de sua corregao. 0 prosseguimento do feito sem a observancia
destes apontamentos sera de responsabilidade exclusive da Administragao.
E o relatorio.
Passamos a decidir.
Insta dizer, que a determinagao para a realizagao de licitagao publica tern hoje sede
constitucional, mais precisamente no art.37, XXI da nossa Carta Magna, onde ela e
exigida para a contratagao de obras, servigos, compras e afienagdes, devendo-se
assegurar igualdade de condigoes entre os participantes.
0 mestre Hely Lopes Meireles em sua obra Licitagao e Contrato Administrativo,
Ed. 2009, dispoe: "Toda licitagao esta sujeita a determinados prindpios
irreiegaveis no seu procedimento, sob pena de se descaracterizar o instituto
e invaiidar seu resuitado seietivo. Esses prindpios resumem-se, para nos nas
seguintes prescrigdes: procedimento formal, pubiicidade de seus atos,
igualdade entre os iicitantes, sigi/o na apresentagao das propostas,
vincuiagao ao editai ou ao convite, juigamento objetivo, adjudicagao
compuisoria ao vencedor."
O Procedimento formal significa que a licitagao esta vinculada as prescrigoes legais que
a regem em todos os seus atos e fases. Nao so a lei, mas o regulamento, as instrugoes
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complementares e o edital pautam o procedimento da licitagao, vinculando a
Administragao e os licitantes ate a homologagao do julgamento.
A Vinculagao ao Edital significa que a Administragao e os licitantes ficam sempre adstritos
aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatorio da licitagao, quer
quanto ao procedimento, quer quanto a documentagao, as propostas, ao julgamento e
ao contrato. 0 edital e a lei interna da licitagao, e, como tal, vincula aos seus termos
tanto os licitantes quanto a Administragao que o expediu.
E impositivo para ambas as partes e para todos os interessados na licitagao.
0 edital faz lei entre as partes, conforme determina o artigo 41 da Lei 8.666/93, as
empresas licitantes sujeitam-se as suas determinagoes. Isso quer dizer que todos os atos
praticados em contraste ao edital sao nulos, afinal, a regra editalicia deve ser preservada,
sendo vedado inovar com relagao a outro documento quando da classificagao, conforme
os princi'pios do julgamento objetivo, da moralidade e da igualdade entre licitantes (art.
37, XXI da Constituigao Federal de 1988 e art. 3° e 45 da Lei n° 8.666/93):
CF/88:
Art. 37. A administragao pubiica direta e indireta de quaiquer dos
Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munidpios
obedecera aos prindpios de legalidade, impessoaiidade, moralidade,
pubiiddade e efidenda e, tambem, ao seguinte: (Redagao dada pela
Emenda Constitudonai n °. 19)
[...]
XXI - ressaivados os casos especificados na iegisiagao, as obras,
servigos, compras e aiienagoes serao contratados mediante
PROCESSO DE LICTTAgAO PUBLICA QUE ASSEGURE IGUALDADE DE
CONDIQOES A TODOS OS CONCORRENTES, com dausuias que
estabeiegam obrigagdes de pagamento, mantidas as condigoes
efetivasdaproposta, NOS TERMOS DA LEI, o qua!somente permitira
as exigencias de qualificagao tecnica e economica indispensaveis a
garantia do cumprimento das obrigagdes.
Lei no. 8.666/93:
Art 3°. A licitagao destina-se a garantir a observancia do prindpio
constitudonai da isonomia, a se/egao da proposta mais vantajosa
para a administragao e a promogao do desenvoivimento nacional
sustentavei e sera processada e juigada em estrita conformidade
com os prindpios basicos da legalidade, da impessoaiidade, da
moralidade, da igualdade, pubiiddade, da probidade administrativa,
da vincuiagao ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo
e dos que ihes sao correlates.
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Art. 41. A Administragao naopode descumprir as normas e condigoes
do edital, ao qua! se acha estritamente vincuiada.
Art. 45. OJULGAMENTO DAS PROPOSTAS SERA OBJETIVO, devendo
a Comissao de licitagao ou o responseve! pelo convite rea/iza-lo em
conformidade com os tipos de Hcitagao, OS CRTTERJOS
PREVIAMENTE ESTABELECIDOS NO ATO CONVOCATORIO E DE
ACORDO COM OS FA TORES EXCLUSIVAMENTE NELE REFERIDOS, de
maneira a possibilitar sua aferigao pelos Ucitantes e pelos orgaos de
contro/e. (grifos nossos)
Nesse sentido e o entendimento jurisprudencial:
APELAgAO CIVEL - MANDADO DESEGURANQA - LICTTAgAO - FALTA
DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL
INEXISTENCIA DE
DIREITO LIQUIDO E CERTO - SENTENgA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO - DECISAO UNANIME - O edital tern carater
vincuiatorio entre as partes Ucitantes, devendo ser cumprido na
Integra, sob pena de desciassificagao. (Apeiagao Civei - 0081888-2,
Sexta Camara Civei, Tribunal de Justiga do PR, Relator: Antonio
Lopes Noronha, Juigado em 31/08/2000, pubiicado em
13/11/2000). (grifo no original).
Portanto, a compulsoriedade da observancia das normas editalfcias em relagao a todos
os possiveis interessados serve como garantia de tratamento isonomico dos licitantes,
mantendo-se imaculados os principios constitucionais da igualdade, moralidade e
impessoalidade, os quais, dentre outros, norteiam a Administragao Publica.
Resta claro que o edital exige que apresentagao da proposta contenha todas as
exigencias tecnicas necessarias.
Outrossim, nao ha falar em excesso de formalismo por parte da Administragao Publica
ao impor o cumprimento as exigencias editalidas, mormente aquelas vinculadas a forma
de encaminhamento dos documentos e propostas. Ordenar que os licitantes preencham
todos os itens estabelecidos resguarda os principios da legalidade, da isonomia e
concorrencia. Permitindo, pois, a prevalencia do Interesse Publico.
Frise-se, e nao cabe olvidar, que as empresas recorridas poderiam, na forma da
legislagao vigente, impugnar o edital e nao o fez, com objetivo de nao concordar com a
exigencia do quanto estabelecido no anexo. Apos, o "direito se esvai com a
aceitagao das regras do certame" (ST) - RESP 402826 - SP, Relatora: Ministra
Eliana Calmon).
A somar, o entendimento do Tribunal de Contas da Uniao e claro ao refutar os casos em
que a Administragao Publica nao obedece as diretrizes tragadas no Edital.
Vejamos:
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Pedido de reexame. Representagao. Violagao do prindpio da
vinculagao ao instrumento convocatorio. Negativa de provimento]
[VOTO] 4. O prindpio da vinculagao ao instrumento convocatorio,
expresso no caput do art 41 da Lei n° 8.666/1993, dispoe: nA
Administragao nao pode descumprir as normas e condigoes do editai
ao qua!se acha estritamente vincuiada. "5.0 editai torna-se lei entre
as partes, assemeihando-se a um contrato de adesao cujas ciausuias
sao eiaboradas uniiateraimente peio Estado. Em sendo iei, o editai e
os seus termos atreiam tanto a Administragao, que estara
estritamente subordinada a seus proprios atos, quanto as Hcitantes
- sabedoras do inteiro teor do certame. 6. Somente em situagdes
atipicas o editai pode ser modificado depois de pubiicado, observado
o procedimento adequado para tanto. E o prindpio da
inalterabiiidade do instrumento convocatorio. 7. Ao descumprir
normas editaiicias, a Administragao frustra a propria razao de ser da
Ucitagao e viola varios principios que direcionam a atividade
administrative, tais comoi da iegaiidade, da moraiidade e da
isonomia, aiem dos ja citados anteriormente. AC-2367-34/10-P
Sessao: 15/09/10 Grupo: I Ciasse: I Relator: Ministro VALMXR
CAMPELO — Fiseaiizagao. (grifbs apostos).
Neste interim, nada mais proporcional para a administragao publica que exigir no referido
editai que a empresa que ira prestar seus servigos apresente proposta cumprindo as
exigencias do editai, prezando pela isonomia e a maior concorrencia entre as empresas
interessadas.
0 relatorio tecnico partiu dos pressupostos elencados anteriormente, em estrita
observancia ao prindpio da vinculagao ao instrumento convocatorio e julgamento
objetivo, procedeu analise das razoes apresentando as suas consideragoes.
Para tanto, o auxflio do setor tecnico, como, alias, neste caso, e corrente em todos os
certames no qual a analise da proposta demanda conhecimentos tecnicos que
extrapolam a competencia do setor juridico. Situagao ocorrente no presente caso.
De acordo com o Prof. Margal Justen Filho:
"A economicidade exige que o Estado desemboise o minimo e
obtenha o maximo e o meihor. (...) Mas a vantagem nao se
reiaciona apenas e exciusivamente com a questao financeira. O
Estado necessita receber prestagoes satisfatorias, de quaiidade
adequada. De nada serviria ao Estado pagar valor irrisorio para
receber objeto imprestavei.
A manifestagao emitida pelo engenheiro, nos termos do artigo 38, inciso VI, da Lei
8.666/93, e documento habil que sustenta a manutengao da desclassificagao da proposta
das empresas recorridas, posto que se trata de documento essencialmente tecnico que
serve de embasamento para a decisao proferida pela administragao municipal.
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Como e consabido, aquele que participa da licita^ao tem o dever jundico de atentar para
todas as suas exigencias. Com efeito, nas palavras de Margal Justen Filho, "aquele que
nao apresenta os documentos exigidos ou apresenta-os incompletos ou
defeituosos descumpre seus deveres e devera ser inabilitado".
Frise-se que o Edital nao pode ser formatado para atender determinados interessados,
sem levar em conta as necessidades da Administragao. Bern como, nao cabe olvidar,
que a recorrida poderia, na forma da legislagao vigente, impugnar o edital e nao o fez,
com objetivo de nao concordar com a exigencia do quanto estabelecido no anexo. Apos,
o "direito se esvai com a aceita^ao das regras do certame" (STJ - RESP
402826 - SP, Relatora: Ministra Eliana Calmon).
CONCLUSAO
Alude a este contexto, tambem, o principio da razoabilidade que recomenda, em linhas
gerais, uma certa pondera^ao dos valores jundicos tutelados pela norma aplicavel a
situagao de fato. Como diz Margal Justen Filho, o principio da proporcionalidade, prestigia
a "instrumentalidade das normas juridicas em relagao aos fins a que se orientam" e
"exclui interpretagoes que tornem inutil a finalidade buscada pela norma". (JUSTEN
FILHO, Mar^al. Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos,
9a Ed., Sao Paulo: Dialetica, 2002, p. 66-67).
Diante do exposto, opinamos pelo:
- Deferimento Partial do recurso da recorrente WL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 34.085.282/0001-99, opinando pela desclassificagao das propostas das
empresas ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI, MOSF CONSTRU0ES L TDA, JR
EMPREENDIMENTOS LTDA, PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI, ARK
ENGENHARIA EIRELI, OUGARG SERVigOS LTDA e RM CONSTRUgOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA)
Rio Real, 09 de maio de 2022.
E o parecer.
S.MJ
Raul Francis Oliveira da Silva
Procurador Municipal
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JULGAMENTO DE RECUR80 ADMINISTRATIVO
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 002-2022-CP

DO JULGAMENTO HIERARQUICO

Apos andlise de tudo o quanto exposto, sou pelo acatamento e provimento da
decisao exarada pela Comiss^o Permanente de Licitagao.

Rio Real - Bahia, 09 de maio de 2022.

rs Sahibs
Prefeito Municipal
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