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DECISÃO 

 

Trata-se de Recurso Administrativo, interposto pela empresa Styllo Construções e 

Incorporações LTDA, em desfavor da Decisão da CPL que declarou vencedora a empresa 

Mar & Sol Serviços de Construção Civil EIRELI – EPP, nos autos da Concorrência Pública nº 

002/2018, qual tem por finalidade a realização de pavimentação em blocos de concreto e 

drenagem em ruas do bairro Santo Antônio e Galileia, no Município de Pinheiros/ES. 

 

O recurso em questão debate o resultado da Decisão proferida por esta Comissão 

após análises dos questionamentos feitos pelas empresas participantes, que levou a suspensão 

do certame. Sendo que naquela ocasião, das doze empresas participantes, apenas quatro 

fizeram uso dos formulários para questionamentos daquilo que teriam entendido como 

irregular e, dos questionamentos destas empresas, apenas duas participantes não foram alvo 

de suas observações, Largura & Barros e Contek Engenharia. 

 

Referida Decisão teve como efeito a desclassificação de cinco participantes, 

mantendo no certame apenas sete empresas, declarando vencedora a empresa Mar & Sol 

Serviços de Construção Civil EIRELI e a empresa Recorrente classificada em segundo lugar.  

 

Irresignado com o desencadear da Decisão em comento, o Recorrente apresentou 

sua peça recursal com o intuito de desclassificar a empresa Mar & Sol, alegando o 

descumprimento ao item 7.5 do edital, afirmando erro substancial na composição de custos 

unitários da empresa Recorrida. 

 

Aberto o prazo para Contrarrazões, a empresa Mar & Sol combateu as alegações 

da Recorrente, afirmando que as composições de custos unitários ficam a cargo de cada 

empresa, não sendo uma planilha fixa que todas devem apresentar idênticas umas as outras, 

por ter cada empresa uma forma de executar o serviço. 

 

Tal situação foi suficiente para mais uma vez a Comissão se reunir junto ao setor 

de engenharia para dirimir todas as questões levantadas pelo Recorrente, para enfim 

chegarmos a uma conclusão sobre tais alegações.  
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Pois bem, o Recorrente alega que a empresa Mar & Sol não pode ser classificada, 

muito menos declarada vencedora, por estar a sua proposta com erros substanciais que 

confrontam o disposto no edital, especificamente o item 7.5 do edital. 

 

O item do edital usado pela recorrente para confrontar a proposta comercial da 

Recorrida traz o seguinte texto: 

 

7.5 – As proponentes serão obrigadas a fornecer cotação para todos os itens 

indicados pelo Município e constantes das planilhas de quantidades de preços anexa 

a este Edital, sob pena de desclassificação; bem como, a composição de custos 

unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o orçamento e 

devem constar no envelope de proposta de preços.  

 

Observa-se que o referido item diz apenas que a desclassificação se dará quando 

não constar no envelope da proposta a cotação para todos os itens e a composição de custos, 

não se atendo o disposto quanto à forma com que estas serão compostas. 

 

Analisados os documentos da empresa Recorrida, percebemos que a proposta 

comercial desta se encontra completa, contendo a cotação para tudo aquilo que foi indicado 

pelo Município, bem como a composição de custos unitários, detalhamento de encargos 

sociais, BDI, tudo que é exigido pelo item mencionado. 

 

Deste modo, precisamos nos aprofundar melhor no que a empresa Recorrente 

alega, para enfim julgar se procedente ou não. No tópico “2 – DOS FATOS E CRITÉRIOS 

DE JULGAMENTO”, a Recorrente traz detalhadamente o que entende por erro substancial 

que aponta como causa de desclassificação da Recorrida, especificamente à fl. 1427.  

 

Nota-se que referido tópico elenca uma sequência de “a” à “h” com supostos erros 

cometidos pela Mar & Sol em sua composição de custos unitários, ou seja, uma quantidade de 

08 (oito) pontos a serem observados, sendo eles in verbis:  

 

a) Quantidade necessária de veículos caminhão tanque com capacidade para 

12,90 t (6.000 l); 

b) Produtividade do conjunto moto-bomba Ø 4"; 
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c) Quantidade necessária e produtividade da Grade de disco GA-24x24 (neste 

caso foi considerada menos que uma unidade para realizar o serviço, o que é 

inadmissível em decorrência da impossibilidade de o equipamento ser fracionado ou 

desmembrado); 

d) Produtividade da Motoniveladora Caterpilla modelo 120 K (cab. + ar + riper) 

ou equivalente;  

e) Produtividade do Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou 

equivalente; 

f) Produtividade do Trator agrícola MF 297/4 – Ax4 (Massey Fergusson) ou 

equivalente; 

g) Quantidade necessária do trabalhador qualificado para desempenhar a função 

de Encargo de Pista; 

h) Quantidade necessária do trabalhador qualificado para desempenhar a função 

de servente; 

 

Devido a todas essas afirmações, a CPL junto ao setor de engenharia analisou 

ponto por ponto do que foi descrito, em comparativo soa lotes 1 e 2 entre si, além de 

confrontá-los com a planilha indicada pelo Município qual foi acostada ao edital.  

 

Desta forma, foi possível confirmar que de fato existe disparidade entre o que o 

Município apresentou no edital como modelo, além de também haver diferença de um lote 

para outro. No entanto, o que também foi observado por esta Comissão é que toda a mínima 

diferença encontrada foi para um quoeficiente superior ao apresentado pela Administração e 

exposto em sua planilha de modelo, que mesmo assim manteve sua proposta com o melhor 

preço entre as demais, não ultrapassando o teto da Administração. 

 

Sendo assim, não há motivos para que a empresa Recorrida seja Desclassificada, 

em que pese a Recorrente alegar que os números não coincidem e que de acordo com aquela 

planilha apresentada seria impossível a execução do serviço, nenhum dos pontos apontados 

como erros puderam ser confirmados no momento da análise, sendo confirmado apenas uma 

diferença de quantitativo, sempre superior ao que fora cotado pelo Município. 

 

Entretanto, notou-se maior diferença entre a planilha do primeiro lote para o 

segundo, sendo que existe uma redução de quantitativos de um para outro, porém nada que 

fuja daquilo que o Município exigiu. Principalmente a considerar que o segundo lote as 

composições encontram-se ainda mais semelhantes ao exemplo do Município.  
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Todavia, essa disparidade é apontada pelo Recorrente como motivo de 

desclassificação, vez que os dois lotes tratam-se de mesmo serviço, porém em locais 

diferentes.  

 

Se partíssemos para essa vertente, numa tentativa de tomar por verdade as 

alegações da Recorrente, poderia ascender a luz da dúvida no presente caso. Porém, nada do 

que foi apresentado pela Recorrida foge do que foi exigido pelo Município. 

 

Além do mais, o presente certame não se trata de licitação por item, e sim por 

preço global. Deste modo, aquilo que não está previsto no edital, ou que não diz respeito à 

competência da CPL, não pode ser motivo para desclassificação, o que é o caso em questão. 

As alegações feitas pela Recorrente confrontam o que não existe previsão no edital que é a 

quantidade ou forma de elaboração da composição de custos unitários da Recorrida.  

 

A única previsão do edital se diz quanto a presença das cotações e composições de 

custos junto a proposta, não impondo as empresas o que cada uma delas devem conter em seu 

corpo, mesmo por que se houvesse a imposição de quantidade, valor ou método com que cada 

empresa deve executar seus serviços, seria impossível haver diferença de preços entre as 

participantes, pois todas teriam as mesmas propostas. 

 

O que difere uma proposta da outra é justamente o método que cada empresa usa 

para executar cada serviço e descreve em suas planilhas. Logicamente que após a contratação 

na fase de execução tal serviço não é realizado ao bel-prazer das empresas, pois para tudo 

existe uma fiscalização feita por seus respectivos órgãos competentes. 

 

Desta feita, não existe motivo algum para o Município desclassificar uma empresa 

por que a forma com que foram desenvolvidas suas planilhas causam a suposição da 

impossibilidade de realização de um determinado serviço. 

 

O Município deve se ater estritamente ao que diz a legislação e a peça do edital. 

Se existir qualquer previsão em qualquer uma destas vias, não se pode o Município se eximir 
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do cumprimento destas. No entanto, a única previsão que existe neste sentido já foi aqui 

apresentada e comprovada que a Recorrida se encontra dos padrões. 

 

Importante salientar que o objetivo da Recorrente em sua peça recursal é 

desclassificar a empresa Recorrida com a alegação de que há erro substancial na confecção 

das planilhas (composição de custos unitários) e que tais erros são infrações ao item 7.5 do 

edital.  

 

Importante frisar que fora a suposta infração alegada pela Recorrente não existe 

mais nada que paute seu recurso. Todavia, não há a possibilidade da CPL enquanto 

Administração Pública aplicar os efeitos do referido item do edital ao caso concreto, por ser 

comprovadamente após revista técnica do Setor de Engenharia do Município que as planilhas 

questionadas estão de acordo com o que é exigido pelo Município.  

 

Assim, para melhor entendimento e explanação, fica evidenciada a 

impossibilidade de provimento do presente recurso, vez que não se pode interferir na maneira 

com que cada empresa compõe suas planilhas para demonstrar a execução da obra. Sendo que 

cada uma tem seus métodos, formas de trabalho e principalmente bases de cálculo de seus 

lucros, podendo estas serem feitas em cima de cada item especificado, desde que atendendo a 

margem referencial do Município. 

 

Vale ressaltar que a margem referencial apresentada no edital, nada mais é do que 

um parâmetro a ser seguido, não podendo o valor total da empresa superar o teto apresentado 

pelo Município, mas podendo sim sofrer variações, vez que cada empresa trabalha de uma 

forma.  

 

Assim, desde que atendendo as exigências dos órgãos reguladores e também do 

edital, não pode em hipótese alguma aplicar uma sanção gravíssima como a desclassificação 

daquela que se enquadra dentro dos padrões.  

 

Além do mais, depois de encerradas as análises e concluído que não há 

procedência nas alegações da Recorrente, percebe-se a conotação do caráter protelatório da 
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peça, onde a empresa tenta a qualquer custo a desclassificação da Recorrida que se encontra 

na primeira posição, para assim assumir tal colocação para vencer o certame. 

 

Devido a isso, o Município de Pinheiros – ES esclarece a sua fidelidade aos 

princípios regentes da Administração Pública, quais sustentam todas as atividades que aqui 

são desenvolvidas, se mantendo um defensor da legislação, jamais se negando a aplicá-la 

sempre, independente de quem possa sofrer as conseqüências, o que afirma ainda mais o 

sentimento de justiça que emana desta Administração. 

 

Outrossim, explanadas todas as vias de mérito, conheço o presente recurso, 

para no fim negar-lhe provimento.  

 

Desta feita, conheço as contrarrazões da empresa Recorrida, dando-lhe 

provimento, para manter inalterada a Decisão retro que declarou vencedora a empresa 

Mar & Sol Serviços de Construção Civil EIRELI – EPP, devendo este certame retomar o 

curso legal imediatamente, com a designação de data para abertura dos envelopes de 

habilitação. 

 

Intime-se as empresas participantes do teor desta decisão, disponibilizando 

cópia integral no site do Município. 

 

Publique-se, Registre-se. 

 

Pinheiros – ES, 17 de outubro de 2018. 

 

VANEY LACERDA FERNANDES  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão 
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