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DECISÃO 

 

Trata-se de Recursos Administrativos Interpostos pelas empresas Felippe 

Engenharia LTDA – EPP e Sueiro e Sueiro Engenharia e Manutenção LTDA, em decorrência 

de Decisão proferida pela CPL nos autos da Tomada de Preços n° 014/2018, que versa sobre a 

eventual contratação de empresa para prestação de serviço de construção da cobertura dos 

corredores internos do Mercado Municipal de Pinheiros – ES. 

 

A Decisão atacada nos recursos teve como resultado a desclassificação da 

empresa Sueiro Sueiro, a classificação em segunda posição da empresa Felippe Engenharia, a 

classificação em terceira posição da empresa Largura & Barros Construtora LTDA – EPP, 

declarando vencedora a empresa Digital Construtora EIRELI – ME.  

 

Em sua peça recursal, a empresa Felippe Engenharia LTDA – EPP, alega que a 

CPL teria motivos suficientes para desclassificação das empresas Digital Construtora e 

Largura & Barros e não o fez. Tal alegação se baseia nos itens 3.4 e 15.4 do edital, sendo que 

o primeiro diz que todas as empresas devem satisfazer as condições expressas no edital, 

anexos e legislação pertinente, quando o segundo diz que as participantes devem apresentar 

cotação para todos os itens indicados pelo Município, bem como composição de custos, sob 

pena de desclassificação.  

 

Assim, a empresa Felippe Engenharia entendeu que as participantes mencionadas 

no parágrafo anterior não cumpriram o disposto no edital quando não apresentaram em suas 

composições o detalhamento de pintura da cobertura.  

 

De outra banda, a empresa Sueiro e Sueiro alega em sua peça recursal que sua 

desclassificação foi equivocada, se baseando nos itens 8.6 e 8.8 do edital, que dizem, 

respectivamente, que quando houver erro de multiplicação dos preços unitários pelas 

quantidades correspondentes a CPL poderá retificar, mantendo-se o valor correto e, quando 

houver erro de cálculo das propostas a CPL também poderá retificá-los mantendo o valor 

acertado.  
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Por conta dessas alegações, a empresa Sueiro e Sueiro solicita a revisão da 

Decisão que a desclassificou, para revogá-la e posteriormente ser reintegrado ao certame.  

 

É o relatório. 

 

Pois bem, nota-se que a primeira Recorrente, empresa Felippe Engenharia, alega 

que somente ela apresentou a composição de custos unitários referente ao item Cobertura, 

com as especificações do serviço de pintura, vez que a descrição do referido item na planilha 

de referência do Município se deu da seguinte forma: 

 

Cobertura:  

[...] 

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 

12M, FORNECIMENTO, MONTAGEM, COLUNAS E A PINTURA DE 

ACABAMENTO, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS 

METÁLICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO E AS 

TELHAS DE COBERTURA. Fonte: SINAPI; Código: 72110. Grifo nosso.  

 

 

Assim, devido a tal especificação, o Recorrente afirma que descreveu em sua 

composição de custos unitários todo o serviço necessário para execução do que foi requerido 

pelo Município, inclusive com a discriminação dos valores para cada material a ser utilizado e 

mão de obra. Não tendo as demais empresas tomado a mesma postura e deixaram de constar 

em suas composições de custos unitários o detalhamento do serviço de pintura, constando-o 

apenas como descritivo do item, como transcrito acima. 

 

Devido a isso, a Recorrente afirma que a não discriminação do serviço altera 

diretamente no valor final das propostas. Visto que se acrescentados o serviço de pintura com 

seus respectivos valores de mão de obra e material, haveria um acréscimo no valor da 

proposta, o que poderia interferir nas colocações dos classificados.  

 

Além do mais, o Recorrente usa como fundamentação para pleitear a 

desclassificação das empresas que não deixaram de apresentar tal descrição em suas 

composições, os itens 3.4 e 15.4 do edital. Sendo que o primeiro se trata da vinculação ao 

instrumento convocatório, onde taxa que todos os participantes deverão seguir estritamente o 

disposto no edital e, o segundo se trata da exigência das composições de custos unitários, sob 

pena de desclassificação.  
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Seguindo pela ótica do edital, de fato as empresas que não constam em suas 

composições o que consta na planilha do Município. No entanto há de se verificar que na 

mesma planilha, traz-se a fonte da planilha e um código de referência. Ou seja, nenhuma 

planilha foi confeccionada pela livre convicção do Município, todas elas seguiram um padrão 

de dois órgãos, o IOPES e o SINAPI, sendo que o item mencionado foi retirado do SINAPI, 

sob o código 72110. 

 

Deste modo, foi realizado uma análise minuciosa nos documentos apresentados 

pelas empresas em comparação com a planilha do Município e foi possível constatar que em 

que pese a planilha de referência constar a pintura de acabamento como um dos itens 

considerados, a planilha do SINAPI não consta dessa forma, naquela planilha a pintura de 

acabamento se enquadra entre os não considerados.  

 

Logo, a composição fornecida por aquele órgão não consta a especificação do 

serviço pintura, pelas razões elencadas acima. Porém mesmo que não conste a especificação 

do serviço pintura e seus materiais nas composições das empresas, estas seguem fielmente ao 

padrão do SINAPI, qual é usado como referência pela planilha Municipal. 

 

Entretanto, além de apresentar a composição de custos nos padrões do SINAPI, os 

licitantes se comprometem a realizar o serviço de serviço de acabamento, no momento em que 

esta é descrita no tópico, sendo de pleno direito do Município exigi-la da empresa vencedora. 

 

Sendo assim, não assiste razão ao recurso da empresa Felippe Engenharia, vez que 

as composições questionadas seguem fielmente as planilhas de referência do SINAPI, qual foi 

o órgão em que o Município usou como referência, inclusive fornecendo o código do item 

para verificação. 

 

Mais uma vez é importante salientar que mesmo existindo a exigência da pintura 

de acabamento no referido item, em nenhum momento foi fornecido pelo Município a 

composição a ser feita correspondente a este ponto. Sendo assim, não se pode atribuir o ônus 

ao licitante, sendo que estes seguiram fielmente ao modelo disponibilizado. 
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O fato de a empresa Recorrente ter apresentado detalhadamente as descrições da 

pintura de acabamento em sua composição de preços unitários não torna errônea as 

composições das Recorridas, vez que são idênticas ao modelo disponível naquele código do 

SINAPI.  

 

Outrossim, os itens do edital mencionados por esta em sua peça recursal, dizem 

claramente que as empresas são obrigadas a cumprir com o que está disposto no edital, bem 

como que seria motivo de desclassificação a não apresentação de composição de custos 

unitários, o que não é ocaso. Visto que todas as classificadas apresentam suas composições, 

inclusive dentro dos padrões do órgão de referência, como mencionado acima. 

 

Desta feita, julgamos IMPROCEDENTE o recurso da empresa Felippe 

Engenharia LTDA – EPP, para manter inalterada a Decisão que classificou as empresas 

Digital Engenharia e Largura & Barros. 

 

No tocante as razões da empresa Sueiro Sueiro, importante salientar que os itens 

mencionados por ela em sua peça recursal como fundamento para seu requerimento, são 

claros ao apontarem as hipóteses de retificação das propostas comerciais por parte da CPL.  

 

O item 8.6 do edital, diz que somente em caso de erro de multiplicação dos 

valores unitários para com as quantidades, poderá a CPL retificar e manter o resultado 

correto. Além do que, o item 8.8 diz que poderá a CPL retificar as propostas quando houver 

erro de cálculo prevalecendo o valor correto. 

 

Assim, para desencargo de qualquer dúvida que pudesse pairar quanto a Decisão 

anteriormente tomada de desclassificar referida empresa, nova análise foi realizada em sua 

proposta. O que pôde-se confirmar que os valores apresentados não se coincidem em nenhum 

momento, não se tratando de erro de cálculo e sim incongruência da proposta, onde na 

planilha orçamentária, o valor é apresentado é totalmente diferente do valor indicado na 

proposta comercial. 

 

Ademais, após recalcular os valores unitários com as respectivas quantidades, 

percebeu-se que o valor encontrado é diferente de todos os valores que foram elencados em 
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sua documentação, sendo que nenhum dos que ali estão descritos se coincidem, não havendo 

também a felicidade de ter em algum destes o valor correto encontrado pela CPL. 

 

Desta feita, a conclusão que se obtém é que não se trata de erro de cálculo, 

multiplicação, ou qualquer uma das ocasiões que se tratam o edital, mas sim total 

incongruência na descrição de sua proposta comercial, sendo que em cada momento um valor 

é apresentado, onde nenhum daqueles são o resultado final da multiplicação dos valore 

unitários pelas quantidades correspondentes. 

 

Sendo assim, julgamos IMPROCEDENTE o recurso da empresa SUEIRO E 

SUEIRO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA, mantendo também inalterada a 

Decisão que a desclassificou do certame, pelas mesmas razões naquela constante. 

 

Intimem-se todas as empresas do teor da decisão. 

 

Publique-se, Registre-se. 

 

Pinheiros – ES, 08 de novembro de 2018. 
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