PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 – CPL/PMSL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 060.80926/2018
ORIGEM: SECRATARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

I - DAS PRELIMINARES
Trata-se de Recurso Administrativo interposto tempestivamente, via sítio Comprasnet
(www.comprasnet.gov.br), pela licitante, GEO SISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
LTDA CNPJ: 70.073.275/0001-30 devidamente qualificada nas peças iniciais, por meio dos seus
respectivos representantes legais, em face da decisão da Comissão.

II – DAS FORMALIDADES LEGAIS
Que, cumprida todas as formalidades legais, registra-se que cientificados foram, todos os demais
licitantes, da existência e trâmite do respectivo Recurso Administrativo interposto, conforme comprovam
os documentos acostados ao Processo Licitatório retro identificado;
III – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE
Em breve síntese, a empresa GEO SISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA traz em
sua peça recursal as seguintes razões:
a) Que a abertura da Proposta Técnica e de Preço na mesma sessão, contraria o disposto no art. 46 da Lei
8.666/1993 e resultou em evidentes prejuízos e que não houve critérios para julgamento e pontuação das
propostas técnicas;
b) Que a nota atribuída a empresa LIDERANÇA SERVIÇOS DE LEGALIZAÇÃO, não há qualquer
fundamentação, visto que a mesma não apresentou sequer 1 (um atestado) para a comprovação da
experiência da empresa e os profissionais.

IV – DA CONTRA-RAZÃO APRESENTADA PELA EMPRESA STCP ENGENHARIA DE
PROJETOS LTDA.
a) Que as alegações da Recorrente GEOSISTEMAS de que a Comissão de Licitação não atendeu aos
princípios básicos do caput do Art. 3º e Art. 44, § 1º da Lei 8.666/93 não correspondem com a realidade.

V – DA ANÁLISE DO RECURSO
DO RECURSO DA EMPRESA GEO SISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
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Primeiramente, convém ressaltar que, o Edital constitui Lei entre as partes (Administração Pública e
Licitantes). Assim, o Edital deve ser seguido, e esta Comissão assim o fez, agindo na mais perfeita lisura,
observando não só as normas editalícias, como também observando todos os princípios da Administração
Pública, e os princípios licitatórios, sobretudo o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
Neste diapasão, é de suma importância salientar que o Edital traz em seu bojo regras que devem ser
cumpridas, e assim foi respeitado. Esta Administração recorre ao Princípio acima citado quando da
classificação e habilitação das empresas.
Com efeito, o ato convocatório delimita as condições norteadoras da disputa, fixa o seu objeto de
forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, regulando, assim, o desenvolver
de todo o relacionamento entre a Administração e os licitantes. Frente a tal premissa, o art. 41 da Lei n.
8.666/93 dispõe sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que, além de pressupor a
obediência às prescrições sob as quais todo o processo de licitação se desencadeará, requer o pleno
atendimento das condições exigidas para a participação no certame e dos parâmetros de julgamento das
propostas e documentos de habilitação.
Após o exame dos motivos apresentados pela recorrente, corroborados em sua peça recursal,
constatamos a completa falta de amparo legal para eles.
Os documentos apresentados pela LIDERANÇA SERVIÇOS DE LEGALIZAÇÃO estão em
perfeita consonância com as exigências do ato convocatório, bem como a abertura simultânea das propostas
técnicas e de preços.
a) Que a abertura da Proposta Técnica e de Preço na mesma sessão, contraria o disposto no art. 46 da Lei
8.666/1993 e resultou em evidentes prejuízos e que não houve critérios para julgamento e pontuação das
propostas técnicas;
ANÁLISE:
Em relação ao subitem do Edital:
14.7. Em seguida serão abertos os envelopes
contendo as Propostas Técnicas e Propostas de
Preços dos licitantes habilitados. Os valores das
Propostas serão lidos em voz alta devendo as
Propostas de Preço e as Propostas Técnicas ser
rubricadas pelos membros da Comissão de
Licitação e disponibilizadas para vistas e rubrica
pelos representantes dos licitantes presentes. Em
continuidade irão para análise por uma Comissão
Técnica designada pela SEMOSP;
Conforme demonstrada a clara redação dada pelo instrumento convocatório, houve também pedido de
esclarecimento efetuado por empresa interessada e que foi prontamente respondido e disponibilizado para
conhecimento de todos no seguinte endereço: http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp.
Resposta ao pedido de esclarecimento:
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Ademais, estranha-se o fato de a RECORRENTE, em momento oportuno não ter impugnado o Edital,
ciente de que as Propostas Técnicas e Propostas de Preços dos licitantes habilitados seriam abertos
concomitantemente.
De início, cumpre esclarecer que o § 1º do art. 46 da Lei no 8.666/93, transcrito pelo RECORRENTE,
trata de licitações do tipo „melhor técnica‟. Neste tipo de licitação, deve-se exigir que os licitantes
apresentem suas propostas de técnica e de preço em envelopes distintos, conforme disposto nos incisos I e
II do § 1º.
A licitação que se cuida é do tipo “técnica e preço” é disciplinado pelo §2º do art. 46 da 8.666/93.
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(...)
§ 2o Nas licitações do tipo "técnica e preço" será
adotado, adicionalmente ao inciso I do parágrafo
anterior, o seguinte procedimento claramente
explicitado no instrumento convocatório:

Em relação ao Acórdão 2.409/2004 – TCU – 2º Câmara , mencionado pela RECORRENTE que
pleiteia a anulação do certame, sendo que o próprio colegiado não verificou a necessidade de anular o
procedimento licitatório.
Coleciono o Acórdão nº 2017/2009 - TCU – Plenário.
VOTO
[...]
4. A 5ª Secex entende regular o procedimento
adotado pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, sustentando que o art. 46, § 2º, da
Lei 8.666/1993, dispositivo específico para
as licitações do tipo “técnica e preço”, não
exige expressamente que a proposta de
preços seja aberta em momento posterior à
proposta técnica, abrindo a possibilidade de
realização
concomitante
desses
procedimentos.
(Grifo nosso)

Logo não existe restrições à abertura simultânea das propostas técnica e de preço nas licitações do tipo
„técnica e preço‟.
Conforme citado na peça recursal pela empresa RECORRENTE, não há o que se falar em prejuízos
quer seja para a Administração, quer seja para a empresa, senão vejamos:
A empresa vencedora apresentou proposta de R$ 329.767,58. Sendo R$ 122.281,56 a menos que a
empresa GEO SISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
Conforme demonstrado, a empresa GEO SISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
obteve nota máxima 100 (cem) pontos para a proposta técnica, porém apresentou o 2° (segundo) maior
preço dentre os licitantes habilitados.
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EMPRESA

VALOR

CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.624.532/0001/74

R$ 452.114,03

STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
CNPJ:81.188.542/0001-31

R$ 339.000,00

POLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 01.822.637/0001-26

R$ 329.767,58

GEO SISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 70.073.275/0001-30

R$ 452.049,14

GB ARQUITETURA
CNPJ:03.207.445/0001-35

R$ 371.709,04

LIDERANÇA SERVIÇOS DE LEGALIZAÇÃO
CNPJ: 27.864.329/0001-57

R$ 299.983,93

UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S EPP
01.958.201/0001-69

R$ 324.654,83

b) Que a nota atribuída a empresa LIDERANÇA SERVIÇOS DE LEGALIZAÇÃO, não há qualquer
fundamentação, visto que a mesma não apresentou sequer 1 (um atestado) para a comprovação da
experiência da empresa e os profissionais.
ANÁLISE:
O princípio da razoabilidade é um dos alicerces do direito administrativo que impõe que as decisões
administrativas devam ser reflexo do bom senso e sejam dotadas de razão.
Para Hely Lopes Meirelles, o Princípio da Razoabilidade pode ser chamado de princípio da proibição
de excesso, pois “objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar
restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos
fundamentais”.
Em linhas gerais, este principio é uma certa ponderação dos valores jurídicos tutelados pela norma
aplicável à situação de fato. Como diz de Marçal Justen Filho, o princípio da proporcionalidade, prestigia a
“instrumentalidade das normas jurídicas em relação aos fins a que se orientam” e “exclui interpretações que
tornem inútil a(s) finalidade(s) buscada(s) pela norma”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, 9a Ed., São Paulo: Dialética, 2002, p. 66- 67).
Assim, o principio da razoabilidade é comumente invocado para deixar de inabilitar ou de
desclassificar concorrentes em certames licitatórios, ainda quando presentes motivos reais e suficientes
para as suas exclusões das licitações. Na maioria das vezes, o princípio da razoabilidade fundamenta
decisões de caráter subjetivo mais que espraia finalidade contundente a gestão efetiva.
Os atestados foram apresentados no envelope de número 1 (Habilitação), formalismos não podem elidir
a busca da proposta mais vantajosa, de fato houve equívoco na apresentação dos documentos em envelope
distinto (Proposta Técnica) porém não se caracterizou portanto a ausência dos documentos, os mesmos
econtram-se apenso aos autos sendo que foi dado vista e rubricado por todos os licitantes credenciados na
data da abertura da Sessão.
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VI - DA DECISÃO
Diante de tudo que foi exposto, conclui-se pela IMPROCEDÊNCIA do Recurso da GEO
SISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA CNPJ: 70.073.275/0001-30. para ratificar a
decisão que declarou vencedora do certame a empresa STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA do
Certame.
E à luz do que dispõe o § 4.°, do art. 109, da Lei n° 8.666/93, encaminho os autos à Autoridade
Superior para que seja satisfeito princípio do duplo grau de jurisdição, consagrado no art. 5°, LV da CF/88,
que irradia seus efeitos também no processo administrativo, a quem compete decidir, acerca do recurso
administrativo, em todos os seus termos, para conhecer e julgar quanto ao posicionamento desta Comissão.
Por oportuno submeto o presente processo,

São Luis (MA), 22 de maio de 2019.

Marcelo de Abreu Farias Costa
Membro/Relator – CPL

Tiago Trajano Oliveira Dantas
Membro CPL
Andros Renquel Melo Graciano de Almeida
Membro CPL
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