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PARECER JURIDICO - RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

Processo Administrativo de Licitação n.º 0024/2018.01 

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 2/2018-004 PMPD 

 

 Foi encaminhado a esta assessoria 

jurídica o processo acima mencionado para emissão de 

parecer acerca do Recurso Administrativo interposto pela 

empresa RV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, no âmbito da 

continuação do procedimento licitatório em epígrafe, 

realizado no dia 03 de julho de 2018, na modalidade Tomada 

de Preço, contra decisão da Comissão Permanente de 

Licitação em declarar vencedora do certame a licitante 

MACAPÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. 

Em seu recurso administrativo, a 

licitante RV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, alegou que a 

empresa MACAPÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, não poderia ter 

sido vencedora do certame, posto que não cumpriu ao que 

estabelece aos itens 8.1, sub item b e 12.1 do edital, que 

assim diz sucessivamente: 

 

8.1 - As propostas, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas, ressalvas ou espaços em branco, 

datilografadas ou editadas por computador em 01 

(uma) via, redigidas em idioma nacional, rubricadas 

pelo responsável da empresa e com a numeração 

sequenciada, deverão ser apresentadas em envelopes 



 

ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 
  

 

 

 

 

P
á
g
in

a
2

 

fechado e colado, endereçado a Comissão de 

Licitação, mencionando o número da TOMADA DE PREÇOS 

contendo: 

[...] 

b) Planilha de Preços unitários, conforme modelo do 

Anexo II, devidamente preenchida com os itens do 

orçamento detalhado de custo, constante do anexo V, 

cujas unidades de medição e quantidades não poderão 

ser alteradas pela licitante; 

[...] 

 

12.1 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem as exigências do Edital, incluindo 

os seus anexos; 

[...]  

d) Apresentarem preços inexequíveis, considerados 

aqueles cujos valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

I) média aritmética dos valores das propostas 

superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela administração, ou; 

II) valor orçado pela administração; 

[...] 

 

Os argumentos utilizados pela empresa 

RV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA foram os seguintes: 

“Ocorre que a proponente MACAPA CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI em sua proposta de preço apresentou 

item inexequível, cujos valores estão abaixo de 70% 
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nas hipóteses estabelecidas no subitem ‘d’ do item 

12.1. tal fato está claramente admitido e 

registrado na ata da sessão do dia 03 de julho de 

2018 (em anexo a este)”. 

[...] 

“Ao classificar a proposta da proponente MACAPA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI contendo itens em sua 

planilha orçamentária com preços inexequíveis, esta 

Comissão de Licitação não considerou o disposto no 

item 12.1, subitem d, conforme exposto acima e em 

consequência não seguiu o previsto no art. 41 da 

Lei 8.666/93”. 

“Em sequencia, a proponente MACAPA CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI apresentou junto a sua proposta de 

preço, de forma clara, que o seu DBI foi formulado 

para ‘Construção Civil’, inconsistência esta que 

contradiz o item 8.1 do edital deste certame, tendo 

em vista que o objeto licitado é de infraestrutura 

(recuperação de estrada vicinal)”. 

 

Em sua contrarrazões, a licitante 

MACAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI apresentou sua defesa 

nos seguintes termos, in verbis: 

 

“Sem entrar no mérito de todos os argumentos, 

focando naqueles que afetam a apresentação das 

planilhas de custos, as argumentações trazidas no 

contexto poderiam ser vistas como erros de 

preenchimento de planilhas, possíveis de correção 

por parte do licitante, o tal concessão entraria no 
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mérito de que a empresa buscaria chegar ao valor 

proposto, inapropriado por aquele órgão”. 

 

Corroborando com sua defesa, apresentou 

em suas contrarrazões os acórdãos 637/2017 e acórdão 

2738/2015.  

Afirmou ainda, que “diante das 

disposições normativas acima transcritas, nota-se que a 

identificação de equívocos no preenchimento da planilha de 

formação de preços não deve de forma alguma implicar na 

exclusão da proposta. Pelo contrário, detectando o erro 

deve a Administração franquear o seu saneamento, 

possibilitando o ajuste da proposta apresentada”. 

  

É o relatório. 

O recurso administrativo foi interposto 

no prazo e forma legal, assim como previsto no item 11.6.4 

do edital. Da mesma forma, as contrarrazões ao recurso foi 

interposta dentro do prazo que prevê o edital em seu item 

11.6.5.  

Após analisar o recurso e a impugnação, 

verifica-se que a decisão prolatada pela Comissão 

Permanente de Licitação, foi acertada, uma vez que foi 

tomada com base no princípio da vinculação ao edital. 

No que se refere item 8.1, cabe 

esclarecer, que junto ao processo, veio o parecer técnico 

da Engenheira Civil Aline E. Hannemenn, a qual avaliou as 

propostas de preço das licitantes. Em sua análise, foi 

conferida a composição do BDI apresentado pelas empresas, 
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justamente para ver se estava de acordo com o estabelecido 

no Acórdão 2622/2013 – TCU, conforme requer o edital no 

item 8.1, subitem ‘d’, que assim diz: 

8.1 [...] omissis 

e) Do BDI-Benefícios e Despesas Indiretas, o 

licitante deverá apresentar a composição do seu BDI 

de acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU – Plenário. 

 

Onde: 

AC = taxa de administração central 

S = taxa de seguros  

R = taxa de riscos  

G = taxa de garantias 

 

O parecer técnico é muito claro em 

dizer que as taxas apresentadas estavam dentro da faixa 

estabelecida para construção de rodovias e ferrovias, em 

conformidade com o item 9.1 do referido acórdão, não 

havendo necessidade de se fazer uma análise pormenorizada. 

Quanto ao item 12.1, subitem d, 

verifica-se que o menor valor para análise trata-se da 

média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

do valor orçado pela Administração Pública.  

No que se refere ao valor global das 

propostas, todas as propostas apresentadas pela recorrida 

MACAPÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, atendem plenamente ao que 

pede o edital, conforme análise realizada pela engenheira Aline 

E. Hannemann nas planilhas orçamentárias a seguir: 
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Ante o exposto, com base nos princípios 

da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, 

esta parecerista manifesta-se FAVORÁVEL à manutenção da 

decisão tomada pela Comissão de Licitação no âmbito da 

Tomada de Preço nº 2/2018-004 PMPD, constante da ata de 

julgamento das propostas. 

 É o parecer. 

Pau D´arco, PA, 23 de julho de 2018.  

 

 

INDIA INDIRA AYER NASCIMENTO  

OAB/PA 22.146 
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