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DECISÃO 

 

Trata-se de Recurso Administrativo, interposto pela empresa D. FERNANDES 

ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – EPP, em desfavor da Decisão da 

CPL, após reabertura do certame para abertura dos envelopes de habilitação das primeiras 

classificadas, 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 

na ata de reabertura do certame para abertura dos envelopes de habilitação, que analisou os 

questionamentos feitos durante sessão e manteve como vencedora a empresa Mar & Sol. 

 

Referida Decisão teve como efeito a inabilitação de duas empresas, sendo elas as 

empresas São Gabriel Ambiental LTDA – ME e Styllo Construções e Incorporações LTDA, 

quais eram segunda e terceira colocadas respectivamente. Logo, as empresas D. Fernandes 

Engenharia e Serviços Ambientais EIRELI – EPP e Vibra Construções Comércio e Serviços 

LTDA assumissem suas colocações respectivamente, o que ocasionou na abertura de seus 

envelopes de habilitação, conforme fls. 2030/2035.   

 

Naquele momento a empresa D. Fernandes manifestou interesse em recorrer, após 

ter questionado a documentação da empresa Mar & Sol e a CPL ter julgado improcedente seu 

questionamento, o que ocasionou o presente recurso.  

 

A empresa São Gabriel Ambiental também impetrou recurso em desfavor do 

resultado do certame, no entanto, protocolou sua peça recursal perante o setor de protocolo 

geral do Município, não protocolando diretamente junto a Comissão de Licitação como prevê 

o edital. 
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Além do mais, o prazo para interposição de recurso foi aberto com o 

encerramento da sessão do dia 19/10/2018, como constado em ata, tendo como último dia 

para protocolo a data de 26/10/2018. 

 

Observa-se que referido recurso traz o carimbo do setor de protocolo geral do 

Município, com data do dia 26/10/2018. No entanto, ao ser protocolizado um documento 

naquele setor, este passa pelo processo de distribuição para ser enviado ao seu destino. E 

considerando a quantidade de documentos que são protocolizados diariamente, a distribuição 

não se faz instantaneamente, podendo ter a diferença de um dia da data do protocolo para a 

chegada em seu destinatário final.  

 

Tal possibilidade ocorreu no presente caso, onde o recurso, segundo o protocolo, 

foi entregue no setor de protocolos no dia 26, mas só foi entregue a presidente da CPL no dia 

31/10/2018, conforme recibo datado e assinado na peça recursal. Além do mais, pode-se 

comprovar que tal recurso foi distribuído para o prédio da Prefeitura Municipal após o dia 

26/10/2018 pela data em que foi assinado o protocolo que o constava no livro de carga 

daquele setor para o Gabinete do Prefeito.  

 

Após sua chegada na sala do Gabinete, a Secretária do Prefeito o encaminhou para 

a presidente da CPL, sendo recebido e assinado tanto no recurso quanto no livro de carga do 

Gabinete, no dia 31/10/2018. 

 

Tais informações e fazem necessárias por estar claro no edital do certame que os 

recursos, assim como qualquer documento pertinente ao certame deverá ser protocolizado 

exclusivamente no setor de licitações, sob pena de inadmissão por perda de prazo, conforme 

item 12.2.1 da peça editalícia.  

 

Sendo assim, por estar devidamente expresso no edital que o protocolo em setor 

diverso ao que funcione o setor de licitações não terá validade, ou implicará na perda do prazo 

recursal, não pode a CPL tomar atitude diversa se não a de não receber o referido recurso. 

Principalmente após a comprovação do recebimento no setor de licitações dois dias úteis após 

o encerramento do prazo. 
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Desta feita, rejeitamos o recurso da empresa SÃO GABRIEL AMBIENTAL 

LTDA – ME, por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja tempestividade, pelas 

razões acima elencadas. 

 

Pois bem, se tratando do recurso da empresa D. Fernandes, recebo o presente 

recurso por entender suprido os pressupostos de admissibilidades. 

 

Preliminarmente a empresa Recorrente pleiteia pela desclassificação da empresa 

Mar & Sol do certame, sob a alegação de que sua proposta estaria inválida, visto que a 

proposta apresentada pela Recorrida teria validade de 90 (noventa) dias, tendo expirado em 

20/09/2018. 

 

Ao analisar a proposta, percebe-se que de fato a validade desta é de 90 (noventa) 

dias assim como prevê o edital e que considerados o dia de sua apresentação até o fim dos 90 

(noventa) dias, esta estaria sim invalida.  

 

No entanto, o que não pode passar despercebido é o fato do certame ter se 

alongado muito além do esperado, não por culpa da Recorrida, mas sim devido aos inúmeros 

recursos interpostos por várias empresas participantes em todas as fases do certame. Sendo 

assim, a empresa Mar & Sol não pode ser prejudicada por um fato em que não contribuiu. 

Principalmente por considerar que esta apresentou sua proposta com a validade exigida pelo 

edital, dentro dos padrões em que tal peça foi entabulada. 

 

Em que pese a Recorrente afirmar que foi a única empresa a apresentar 

revalidação da proposta, o vencimento destas no decorrer do certame, por conta de 

morosidade causada pelos próprios licitantes, não pode ser atribuído como penalidade aos 

participantes. Portanto, rejeito a preliminar. 

 

Passando a análise do mérito, observa-se que a Recorrente traz dois tópicos 

anteriores ao mérito, sendo estes: “1.2 DA SUPERVENIENCIA DA PROPOSTA 
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INDEVIDAMENTE CLASSIFICADA e 1.3 DA SUPRESSÃO DE ITENS NA COMPOSIÇÃO 

DE PREÇO UNITÁRIO DOS ITENS 2.10 E 2.11”. 

 

Ambos os tópicos se tratam de itens da proposta comercial da empresa, sendo que 

ao fim de ambos o pedido é pela desclassificação da empresa Mar & Sol.  

 

Entretanto, as razões elencadas nos dois tópicos, foram objeto do recurso da 

empresa Styllo Construções e Incorporações LTDA em desfavor da Recorrida em momento 

anterior. Sendo que aquele recurso ocasionou na Decisão de fls. 1545/1550, que foi julgado 

improcedente, acatando assim as contrarrazões da empresa Mar & Sol. 

 

Sendo assim, por se tratar de mesma matéria, qual já fora julgada em momento 

oportuno, temos os presentes questionamentos como superados, não merecendo prosperar. 

 

Ademais, já no mérito do recurso, a empresa Recorrente afirma que a Mar & Sol 

não comprovou o ativo circulante apresentado no balanço patrimonial da empresa. Assim, se 

baseando numa observação constante no edital que diz que “também será motivo de 

desclassificação a empresa que apresentar o Ativo Circulante e não comprovar a origem dos 

recursos”. Deste modo, a empresa D. Fernandes pleiteia pela desclassificação da Recorrida. 

 

Antes de adentrar nesta questão, se faz importante ventilar sobre as alegações 

acima, vez que este mesmo questionamento foi apresentado na ata de reabertura do certame 

pelo representante da empresa naquela ocasião, o Sr. Carlos Barbosa Pereira.  

 

Devido a tal questionamento, a CPL se reuniu naquele ato e julgou improcedente, 

sob o argumento de que a observação em que foi pautado o referido questionamento é 

referente ao texto do edital que foi modificado pela impugnação ao edital feita pela empresa 

CRIMAQ no início do certame. 

 

Deste modo, após analisado o questionamento e argumentado, a CPL julgou 

improcedente, tendo sido constado na íntegra na ata de reabertura do certame, qual se 
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encontra às fls. 2030/2035, e foi devidamente assinada por todos os presentes, incluindo assim 

o representante da empresa Recorrente.  

 

Todavia, mesmo que se trate de matéria anteriormente analisada e julgada pela 

CPL, faz-se necessária nova apreciação. Para isso, torna-se indispensável uma análise 

profunda do caso.  

 

Com a primeira publicação do edital desta Concorrência Pública, a empresa 

CRIMAQ impetrou sua impugnação ao texto do item 8.4, letra “c”, que dizia que as empresas 

deveriam comprovar a origem do caixa geral do balanço patrimonial, por RENAVAM, 

Comprovação de Imposto de Renda dos Sócios, ou Extrato bancário. 

 

Tal impugnação se pautou no excesso de exigências da comprovação econômico-

financeira, gerando inclusive um Mandado de Segurança, qual fora impetrado pela mesma 

empresa na Vara Única da Comarca de Pinheiros. 

 

Antes mesmo de sermos intimados do Mandado de Segurança, a CPL julgou a 

impugnação, dando provimento as razões nele elencadas e modificando o texto do item 8.4, 

especificamente na letra “c”, alterando seu texto para o seguinte:  

 

c) A Comissão poderá a título de fiscalizar a idoneidade financeira e patrimonial dos 

licitantes classificados no certame, abrir uma diligência para analise dos 

demonstrativos apresentados no balanço na Licitação, requerendo documentos e 

esclarecimentos para sanar os indícios de irregularidade apresentados.  

 

A diligência supracitada será procedida pela equipe de contabilidade do município, 

ou contratar profissionais de contabilidade para ajudar nas diligências, sendo 

comprovada as irregularidades não se tratando de erro material e sim de lançamentos 

forjados, e de acordo com parecer da equipe de contabilidade poderá ser 

desclassificada a empresa que apresentar balanço em desacordo com as normas de 

contabilidade brasileira. 

 

Após a publicação da redação do novo texto do edital, houve a intimação da 

Presidente da CPL para responder ao mandado de segurança, qual já havia decisão rejeitando 

a preliminar da empresa Impetrante, dando razão ao Município.  
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Mesmo assistidos pelo entendimento da Justiça, o Município de Pinheiros, por 

intermédio da CPL republicou o edital com seu novo texto, por entender que seria benéfico ao 

certame, podendo aumentar competitividade.  

 

Assim, com as alterações do referido texto editalício, passou por despercebido a 

observação utilizada pela Recorrente, qual manteve seu texto original, exigindo a 

comprovação da origem dos recursos do ativo circulante caso apresentados.  

 

O que não pode deixar de ser notado é que tal observação é referente ao texto que 

fora modificado, não fazendo mais parte do edital as razões que a originaram, fazendo com 

que ficasse sem nexo. 

 

Mesmo assim, estando presente, esta não deixou de ter efeitos, no entanto, assim 

como explicito em decisão constada em ata, tal observação ainda é referente a letra “c” do 

item 8.4 do edital, qual menciona a fiscalização acirrada da CPL por meio de diligência, 

somente quando a empresa apresentar indício de irregularidades, o que em nenhum momento 

foi o caso da empresa Recorrida. 

 

Sendo assim, em que pese a não alteração do texto da observação em comento, 

esta continua sendo integrante do item supracitado, qual pelo entendimento da CPL só deveria 

ser invocado em caso de a empresa apresentar indícios de irregularidades, ocasionando à 

diligência, o que de forma alguma ocorreu. 

 

Desta feita, mantemos o entendimento entabulado na ata da reabertura do certame, 

do dia 19/10/2018 ás 13h00min, que julgou improcedente o questionamento idêntico do 

Representante da empresa Recorrente. Outrossim, passamos a tratar a presente matéria 

também como superada, julgando improcedente o recurso da empresa D. FERNANDES 

ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – EPP. 

 

Com o presente julgamento, matemos os termos da ata mencionada no parágrafo 

anterior, para declarar a empresa MAR & SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

LTDA – EPP vencedora do certame. 
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Atendendo ao requerimento da Recorrente em atenção ao princípio do duplo grau 

de jurisdição, em analogia ao sistema judiciário, remeto o presente recurso para autoridade 

superiora, neste caso o Secretário de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Transporte, Sr. 

Saulo Fávero, para análise do caso e posterior Decisão.  

 

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

cópia integral no site do Município. 

 

Publique-se, Registre-se. 

 

Pinheiros – ES, 09 de novembro de 2018. 

 

 

VANEY LACERDA FERNANDES  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão 

 

 

 
ELIZABETE BATISTA PEREIRA e SILVA                           WANDERLAN OLIVEIRA XAVIER 
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DIEGO ALVES ASSIS FERNANDES                      

                         Membro                                                  

 


