PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 220.0029767/2018
RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 – CPL/PMSL
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de projetos
básicos, projetos executivos e execução da Urbanização e Obras de Engenharia nos bairros do
Jacaraty, Recanto dos Vinhais e Cohafuma, oriundas do Contrato de Repasse de nº 0352639-43,
firmado entre a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação e a Caixa Econômica Federal.
AVISO DE DILIGÊNCIA
Ilustres Licitantes, na sessão de abertura do certame em epígrafe foram constatados as
seguintes desconformidades nas propostas de preços das licitantes:
- ACERCA DA PROPOSTA DA EMPRESA ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA:
Que a empresa Enciza não apresentou a planilha orçamentária do item de
R$ 4.491,13, que foi perguntada e respondida no item 4.2. dos
Esclarecimentos. A data base apresentada na proposta da Enciza não está
de acordo com o solicitado no Edital, que é maio de 2018, ITEM 11.12 DO
EDITAL.

- ACERCA DA PROPOSTA DA EMPRESA SANTA CRUZ ENGENHARIA: Não
apresentou composições de mão-de-obra, justificando os pisos, conforme
convenção vigente, bem como a incidência dos encargos sociais sobre a
mesma. Não apresentou a composições auxiliares.

Tais falhas foram constatadas pela equipe pela Comissão e pela ASTEC da SEMURH,
procedendo a alegação dos licitantes em sessão.
O Edital do certame determina:
8.9. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO verificará a conformidade do preço
global da proposta mais vantajosa em relação ao orçamento
previamente estimado para a contratação com os requisitos do
instrumento convocatório, promovendo a desclassificação daquela que:
a) Contenha vícios insanáveis;
(...)
e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste
Edital, desde que insanáveis;
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Os vícios apontados de fato são sanáveis, pois não afetam os preços unitários e total da
proposta. Assim, cabe a esta comissão seguir os ditames da jurisprudência domintande do Tribunal de
Contas da União – TCU, 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).
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).
Desta forma, esta Comissão decide por NOTIFICAR as empresas SANTA CRUZ ENGENHARIA e
ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA para que apresentem novas propostas sem as deconformidades
apontadas neste aviso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da publicação deste aviso
no site da Central Permanente de Licitação.
Ressalta-se que as novas propostas não podem, sob hipótese nenhuma, haver majoração dos
preços unitários e globais da proposta.
A nova proposta deverá ser protocolizada na sede desta Central Permanente de Licitação.
São Luis (MA), 12 de abril de 2019.

ANDROS RENQUEL MELO GRACIANO DE ALMEIDA
MEMBRO RELATOR
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