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DECISÃO 

 

Trata-se de questionamentos realizados durante a sessão da Tomada de Preços nº 

006/2019, qual fora aberta no dia 27 (vinte e sete) de junho de 2019, às 08h00min, que tem 

por finalidade a Contratação de Empresa Especializada em pavimentação em blocos para 

realização do serviço no trecho da Rua Milton Cabral, bairro Novo Horizonte, Distrito de São 

João do Sobrado e na rua em frente ao a Escola Pólo Brunelli, na Comunidade do Brunelli, 

atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e 

Transporte, da Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES. 

 

Referidos questionamentos foram desferidos pelas empresas CRIMAQ e LOSS. 

Sendo que a empresa CRIMAQ questionou os documentos de habilitação das empresas Mar 

& Sol, Loss e Digital. Enquanto a empresa LOSS questionou apenas em desfavor das 

empresas Mar & Sol e Digital.  

 

Pois bem, devido a quantidade e gravidade dos questionamentos a CPL decidiu 

pela suspensão do certame para análise detalhada e julgamento destes, sendo o presente 

momento oportuno para tanto.  

 

Iniciando as análises pelos questionamentos da empresa CRIMAQ, verifica-se que 

esta afirmou que a empresa Mar & Sol descumpriu os itens 6.1.4.5 – 6.1.4.1  e, 6.1.1 do edital 

do certame.  

 

O item 6.1.4.5 diz respeito a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica da 

empresa, qual a empresa Crimaq afirma não estar presente dentre a documentação de 

habilitação da empresa Mar & Sol.  

 

Deste modo, passamos a verificar referidos documentos, qual foi possível 

constatar que de fato não existe um documento específico que aponte qual será o engenheiro 

responsável pela obra licitada. No entanto, existem vários outros documentos que comprovam 
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que o responsável técnico da empresa se trata da proprietária que também é engenheira 

integrante ao quadro de funcionários da empresa, qual assina por ela.  

 

Para resolução de tal conflito, necessário se faz entender a finalidade da ART. Tal 

documento nada mais é do que um meio de comprovar a relação trabalhista do profissional de 

engenharia com a empresa a ser contratada pelo Município. Tendo também como 

característica a especificação do serviço a ser desenvolvido pelo profissional na empresa.  

 

Conforme redação da Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que instituiu a 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, estabelece que todos os contratos referentes à 

execução de serviços ou obras de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou 

Meteorologia deverão ser objeto de anotação no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia. 

 

Conforme também estabelece a Resolução nº 1.025, de 2009, do Confea, fica 

sujeito à anotação de responsabilidade técnica no CREA em cuja circunscrição for exercida a 

respectiva atividade: 

• todo contrato referente à execução de obras ou prestação de serviços relativos 

às profissões vinculadas à Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia; e 

• todo vínculo de profissional com pessoa jurídica para o desempenho de cargo 

ou função que envolva atividades para as quais sejam necessários habilitação legal e 

conhecimentos técnicos nas profissões retromencionadas. 

 

Na certidão de registro e quitação de pessoa jurídica fornecida pelo CREA/ES, 

comprova o vínculo da profissional Renata Lima Rampinelli, qual aparece na mesma certidão 

duas vezes, a primeira registrada como engenheira da empresa e, a segunda aparição 

registrada como sócia diretora da empresa. 

 

Sendo assim, por mais que não haja a presença de um documento específico 

determinando que tal engenheiro será o responsável por determinada obra, há mais do que 

comprovado que referida empresa não está sem assistência de profissional de engenharia. 
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Além do mais, é cabalmente ratificada a competência e desígnio para tal atividade pela 

engenheira e sócia da empresa, reportando assim ao acervo técnico de fls. 348/355. 

 

Percebe-se, portanto, que o objetivo da ART é a ratificação de vínculo do 

profissional de engenharia com a empresa e suas atividades a serem desenvolvidas, assim 

como citado nos parágrafos anteriores. Todavia, tal finalidade já é atingida, especificamente 

no presente caso, quando apresentadas as certidões de registro de quitação de pessoa física e 

jurídica, onde se confirma que a sócia diretora da empresa é também engenheira da mesma.  

 

Ou seja, o vínculo está mais que comprovado, visto que referida profissional além 

de sócia da empresa, atua como engenheira devidamente registrada no CREA/ES, por qual se 

confirma sua relação pela certidão de quitação de pessoa jurídica e física, onde aparece como 

engenheira da empresa Mar & Sol e sócia.  

 

Sendo assim, ao avaliar os questionamentos e existindo provas que sanem as 

necessidades do Município para com o disposto no edital e o apresentado pela empresa, não 

merece prosperar também tal questionamento, qual julgamos improcedente. 

 

No tocante ao item 6.1.4.1, o questionamento orbita basicamente pelo mesmo 

assunto, visto que tal item trata-se de profissional de engenharia responsável pela empresa. 

Porém, uma vez comprovado que a sócia da empresa a Sr.ª Renata Lima Rampinelli CREA-

ES: ES-011025/D, é engenheira, é quem assina como profissional de engenharia, está 

devidamente inscrita no CREA, não há o que se questionar a respeito, por ser tal pessoa além 

de sócia, responsável técnica da empresa, o que não existe nenhuma vedação legal, qual 

também julgamos improcedente.  

 

 Por fim, em desfavor à empresa Mar & Sol, a questionante CRIMAQ alega que 

esta também deixou de apresentar o documento exigido na alínea “b” do item 6.1.1 do edital, 

que trata de Registro Comercial no caso de Empresa Individual.  
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Todavia, a empresa apresentou um documento comprovando a sua transformação 

de LTDA para EIRELI, sendo tal documento devidamente registrado na junta comercial.  

 

Desta forma, resta comprovado que tal empresa não originou-se EIRELI, mas sim 

sofreu uma alteração deixando de ser LTDA, para assumir a característica de EIRELI. 

Entretanto, o referido item e sua alínea são taxativos ao exigir o registro comercial em caso de 

empresas individuais.  

 

Mesmo porque em nenhum momento houve tentativa de burla ao certame, ou 

omissão por parte da empresa questionada, visto que a condição de EIRELI não foi ocultada 

da CPL, muito pelo contrário, sendo comprovada pela alteração de regime autenticada na 

junta comercial, o que faz com que tal questionamento não prospere, sendo julgado 

improcedente.  

 

Outro ponto que não deve ser passado por desapercebido é que a empresa Mar & 

Sol, até o momento primeira colocada dentre as classificadas devido o valor de sua proposta, 

apresenta uma diferença de R$ 76.769,54 (setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais 

e cinqüenta e quatro centavos), para com a empresa questionante, CRIMAQ, que ficou 

classificada em quarta posição.  

 

Mesmo sendo a questionante a quarta colocada dentre as classificadas pelo valor 

da proposta, importante salientar tal diferença, tendo em vista que tal empresa questiona em 

desfavor de todas as três classificadas em sua frente, na tentativa de inabilitá-las e então 

vencer o certame.  

 

Porém, o que deve ser trazido a baila é que os trabalhos da CPL são 

terminantemente pautados sob a ótica dos princípios que norteiam a Administração Pública, 

sendo o princípio da legalidade, moralidade, impessoalidade, probidade administrativa e 

supremacia do interesse público, agindo em conformidade com o que estes dispõem. 
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Quando se trata de licitação, busca-se pela melhor aquisição, seja de serviço ou 

produto, pelo meio do melhor valor, que nem sempre equivale a menor preço. Mas há de se 

compensar neste cotejo que o resultado de um melhor valor se dá através da junção entre 

legalidade e preço baixo, ou seja, se a empresa não está em discrepância com os ditames 

legais e apresenta a proposta mais vantajosa para a figura Administrativa que a contratará, 

neste caso o Município.  

 

Em desfavor a empresa LOSS, a empresa CRIMAQ também desferiu 

questionamentos, sendo o primeiro a afirmativa de que referida empresa teria apresentado 

seus documentos de habilitação sem assinatura.  

 

Contudo, o que não foi observado pela Questionante é que a empresa questionada 

é optante do balanço patrimonial em SPEED, ou seja, balanço digital, onde todas as páginas 

são autenticadas e assinadas digitalmente, qual pôde ser comprovada pela CPL em 

verificação.  

 

Deste modo, não foi encontrado dentre a documentação da empresa LOSS 

nenhum documento que esteja pendente assinatura ou autenticação.  

 

Outro questionamento em desfavor da referida empresa, foi o de que seu balanço 

patrimonial não seguiria as normas do ITG 1000, que determina que as empresas de pequeno 

porte apresente comparativos do ano anterior no balanço.  

 

Conquanto, o que pôde ser observado pela CPL enquanto verificava o balanço 

patrimonial questionado, foi que todos os comparativos estão devidamente expressos naquele, 

não havendo motivo algum para ser questionado. Levantando a hipótese de que tenha sido 

despercebido por falta de atenção ou a característica meramente protelatória do ponto em 

comento.  

 

De tal maneira, não havendo coerência com a realidade, não merece este 

procedimento, o que endossa seu não provimento.  
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Por derradeiro em desfavor da empresa LOSS, a empresa CRIMAQ tece seu 

questionamento em duplicidade, abrangendo o teor deste último também a empresa 

DIGITAL. Afirmando que ambas as empresas mencionadas possuem o mesmo responsável 

técnico, pleiteando, portanto a inabilitação de ambas pela quebra de sigilo da licitação.  

 

Situação semelhante já ocorreu no certame da Tomada de Preços nº 030/2018, 

onde duas empresas participantes tiveram o mesmo responsável técnico, o que foi motivo para 

recurso. Desta feita, no julgamento daquele teve seu mérito indeferido, visto que o simples 

fato de um responsável técnico atender a duas empresas não é motivo de inabilitação, ou 

descumprimento de regra legal, desde que referido profissional não tenha elaborado a 

proposta ou projeto para as empresas participantes.  

 

Portanto, para melhor elucidação do caso se faz necessária uma avaliação da 

documentação das empresas questionadas.   

 

Em tal verificação foi possível constatar pela documentação de habilitação das 

empresas Loss e Digital, constatou-se que de fato o responsável técnico de ambas se trata do 

mesmo profissional. 

 

Superada as análises e constatada a veracidade da afirmação de mesmo 

responsável técnico para duas participantes, necessário se fez a busca para o cabimento deste 

caso. Ou seja, se existe alguma vedação legal para este e quais medidas a serem adotadas. 

 

No tocante a um responsável técnico fazer parte do quadro de mais de uma 

empresa, não existe nenhuma vedação para tanto, sendo plenamente permitido, inclusive pelo 

órgão regulador da profissão. Porém, como se trata de duas empresas participantes do mesmo 

certame a matéria precisa ser enfrentada. 

 

Em se tratando de mesmo responsável técnico para duas participantes, não existe 

nenhum texto legal que vede tal prática, no  entanto, existem várias jurisprudências do 
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Tribunal de Contas da União, bem como do Superior Tribunal de Justiça, onde casos 

semelhantes foram entendidos como impertinentes, resultando na inabilitação das empresas 

que apresentavam o mesmo responsável técnico.  

 

Porém, o que se extraiu de tais decisões, foi que em nenhum caso a inabilitação se 

deu pelo simples fato de as empresas possuírem o mesmo responsável técnico, mas sim por 

tais responsáveis também serem autores dos projetos das obras a serem licitadas e, em alguns 

casos, integrarem o quadro societário da empresa. Além de a modalidade das licitações em 

que estes casos aconteceram ser a carta convite, qual não é mais utilizada pelo Município, 

vejamos exemplos:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.141.088 - RS (2009/0039944-4) RELATOR : 

MINISTRO CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) 

AGRAVANTE : JOSÉ LAERCE MORALES CEZAR AGRAVANTE : MÁRCIO 

MORALES CEZAR AGRAVANTE : PEDRO OLÍDIO KLEIN AGRAVANTE : 

ADAIR ANTÔNIO KLEIN AGRAVANTE : ELÓI CHIES ADVOGADO : LUIZ 

GUSTAVO FERREIRA RAMOS E OUTRO (S) AGRAVADO : MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NAS CONDUTAS DOS 

AGENTES. QUESTÃO CARENTE DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 

211 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA SOBRE A COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL VERBAS JÁ INCORPORADAS NO PATRIMÔNIO DO 

MUNICÍPIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE A NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO 

INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS E FALTA DO 

INDISPENSÁVEL COTEJO ANALÍTICO, NAS DUAS QUESTÕES. 

ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO 

ART. 9º, § 1º, DA LEI 8.66/93. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. Agravo de 

instrumento ao qual se nega provimento. 

 

[...] 

 

REEXAME DE PROVAS No caso, em sentido contrário à pretensão em exame, o 

Tribunal de origem, ao entender que houve fraude no procedimento licitatório, 

assenta seus fundamentos no Laudo do Tribunal de Contas do Estado e outras 
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provas inseridas no processo, in verbis (fls. 1376/1381): A fraude consistiu, segundo 

a denúncia, na circunstância de que das três empresas participantes do certame, duas 

delas, São Pedro Concretos e Construção LTDA e Técnika Engenharia LTDA, 

tinham por responsável técnico José Laerce Morales Cezar, cuja empresa, Técnika, 

efetivamente venceu a licitação. A materialidade do delito está comprovada pelos 

documentos constantes às fls. 168 a 191. A carta convite 001/2001 consta às fls. 

168/179 dos autos e exige, entre outros, comprovante de registro no CREA e 

Atestado de Capacidade Técnica fornecido por duas empresas. (...) Assim, essas 

circunstância, isoladamente, já demonstra a falta de lisura da licitação 

porquanto, se duas, das três empresas participantes, tinham o mesmo 

responsável técnico, restou quebrado o necessário sigilo bem como o caráter 

competitivo do procedimento licitatório, violando-se os dispositivos da Lei nº 

8666/93. Grifei 

 

[...] 

 

(STJ – Ag: 1141088, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Publicação: DJ 29/09/2010) 

 

 

Observa-se que o motivo da inabilitação no caso acima, conforme se verifica pela 

íntegra da ementa, foi o fato de duas empresas apresentarem o mesmo responsável técnico, 

quando este também seria o autor do projeto da obra licitada, o que viola diretamente o art. 9º, 

inciso II da Lei 8.666/93.  

 

Ou seja, indiscutivelmente a lisura do certame estaria comprometida, pois se duas 

de três participantes apresentam mesmo responsável técnico, onde o mesmo profissional foi 

quem confeccionou o projeto da obra a ser licitada, além de as propostas não estarem mais em 

sigilo, o responsável técnico poderia agir de forma a criar vantagem para a empresa que 

melhor o remunerasse, justamente por ter conhecimento do projeto e de outra proposta, o que 

indica a real possibilidade de fraude. 

 

O caso em questão no questionamento debatido na presente se trata de licitação 

com 09 (nove) participantes, onde duas destas apresentam o mesmo responsável técnico. No 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e PREGÃO  
 

Av. Agenor Luís Heringer, 231, Pinheiros - ES; Tel.: (27) 37652544; e-mail: gabinete@pinheiros.es.gov.br 

 

entanto, quanto a um responsável técnico responder por mais de uma empresa, não existe 

nenhuma vedação legal, muito pelo contrário, esta prática é assegurada pela resolução de nº 

336 de 1989 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), em seu art. 18º, 

parágrafo único, vejamos:    

 

Art. 18 - Um profissional pode ser responsável técnico por uma única pessoa 

jurídica, além da sua firma individual, quando estas forem enquadradas por seu 

objetivo social no artigo 59 da Lei nº 5.194/66 e caracterizadas nas classes A, B e C 

do artigo 1º desta Resolução.  

 

Parágrafo único - Em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de 

tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do 

Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) 

pessoas jurídicas, além da sua firma individual. Grifei. 

 

Deste modo, quanto a possibilidade de um profissional de engenharia responder 

como responsável técnico por mais de uma empresa é indiscutível ante previsão em resolução 

do órgão regulador da profissão como acima demonstrado, o que se ratifica pela cartilha 

emitida pelo CREA-ES, denominada como guia do formando, na fl. 15, extraída do endereço 

eletrônico:http://www.creaes.org.br/downloads/cartilhas/guia_formando%20Logo%20Confea

%20Crea.pdf, conforme segue: 

 

Quanto aos Responsáveis Técnicos (RTs) 

Deve(m) ter atribuições profissionais compatíveis com o objetivo social da pessoa 

jurídica; 

*O(s) RT(s) deve(m) residir no Estado em que irá exercer suas atividades; 

*Um profissional pode ser responsável por uma única pessoa jurídica, além da sua 

firma individual. Em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo 

e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do CREA, ser o 

responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual; 

*A carga horária mínima para vínculo com pessoa jurídica é de 5 (cinco) horas 

semanais. 

 

http://www.creaes.org.br/downloads/cartilhas/guia_formando%20Logo%20Confea%20Crea.pdf
http://www.creaes.org.br/downloads/cartilhas/guia_formando%20Logo%20Confea%20Crea.pdf
http://www.creaes.org.br/downloads/cartilhas/guia_formando%20Logo%20Confea%20Crea.pdf
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Assim, nos resta debater apenas quanto à possibilidade de as empresas que são 

assistidas pelo mesmo responsável técnico participarem do mesmo certame licitatório.  

 

Ao adentrar neste mérito, percebemos que também não existe nenhuma vedação 

legal para que sejam impedidas as empresas de participarem do mesmo certame. Tudo o que 

se encontra são confirmações de casos semelhantes ao apresentado anteriormente, onde 

empresas que possuem mesmo responsável técnico, o mantém como membro do quadro 

societário, ou o responsável técnico também seja o autor do projeto da obra a ser licitada.  

 

Quando o responsável técnico assume também o papel de sócio, não se pode 

admitir a participação destas empresas no mesmo certame, por violar os princípios da 

licitação. Principalmente por colocar em risco a competição, sendo clara a possibilidade de 

fraude.  

 

Além do que, quando o responsável técnico for autor do projeto da obra a ser 

licitada, a vedação deixa de ser baseada em princípios para passar a ser expressa em lei, sendo 

pelos incisos I e II, do art. 9º, da Lei 8.666/93, vejamos:  

 

Art. 9º - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 

de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito 

a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; Grifo nosso. 

 

No entanto, no presente caso, as empresas questionadas pela Questionante não 

possuem a mínima relação comprovada a não ser o mesmo profissional de engenharia que 

responde como responsável técnico de ambas. Todavia, como já comprovado anteriormente, é 
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plenamente permitido pelos órgãos reguladores da profissão de engenharia que um 

profissional responda por mais de uma empresa.  

 

Sendo assim, a vedação da participação destas empresas no presente certame seria 

forma de cerceamento da prática da profissão para com o engenheiro responsável por ambas. 

O Município não tem o poder, o dever e nem o interesse de impedir qualquer profissional de 

exercer seu trabalho, sendo que nossa responsabilidade se limita em seguir fielmente o que 

dispões a legislação para com as nossas atividades. 

 

Entretanto, vale ressaltar que se o presente caso se desse acerca de um fato onde o 

responsável técnico fosse diretamente envolvido na gestão das empresas, de forma alguma 

estas empresas deveriam ser mantidas no certame. Porém, o que se extrai dos documentos 

existentes nos autos, é que o responsável técnico nada mais é que um profissional empregado 

de ambas as empresas. 

 

Outro fator que seria determinante para o provimento do questionamento seria o 

de o responsável técnico compor a proposta de preços o que violaria o princípio do sigilo da 

licitação, o que faria com que as empresas fossem inabilitadas. Contudo, pode se verificar que 

nenhuma das propostas das empresas questionadas, trazem a assinatura do responsável 

técnico, o que ratifica a tese de que tal profissional tem suas atividades limitadas a fase de 

execução do contrato, motivo pelo qual julgamos o questionamento IMPROCEDENTE.  

 

Por fim, a empresa Loss apresentou seus questionamentos em desfavor às 

empresas Digital e Mar & Sol. Sendo que em desfavor a empresa Digital, esta afirma que foi 

apresentado somente o acervo técnico, descumprindo assim o item 6.1.4.4 do edital, que se 

trata do atestado de capacidade técnica que é emitido por outros municípios ou órgãos 

contratantes das empresas, a fim de provar sua experiência e capacidade para o serviço.  

 

Verificando a documentação de habilitação da empresa Digital, a CPL constatou 

que não foi apresentado referido atestado de capacidade técnica, não existindo portanto a 

comprovação exigida de capacidade da empresa para desenvolver o serviço.  
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Nota-se que o caso difere plenamente do questionamento feito pela empresa 

CRIMAQ em desfavor da Mar & Sol, visto que naquele questionamento o mérito era apenas a 

ausência de ART do profissional de engenharia, quando no presente é a ausência de atestado 

de capacidade técnica da empresa.  

 

Sem a presença de tais documentos, o Município fica inviabilizado de contratar 

com a empresa, visto que não existe segurança quanto a capacidade desta para execução do 

serviço pretendido, o que é inadmissível, por medidas de precaução e respeito ao dinheiro 

público.  

 

Por tal motivo, a CPL decide por acatar as razões da empresa LOSS em 

detrimento à documentação da empresa DIGITAL, para julgar procedente e 

consequentemente INABILITÁ-LA do presente certame, pelas razões acima expostas. 

 

No tocante ao questionamento da empresa Loss em desfavor a Mar & Sol, esta 

afirma que o preço apresentado na proposta de preços pela questionada é inexeqüível. No 

entanto, o primeiro ponto a ser debatido é que tal questionamento veio após a fase de 

propostas, já na fase de habilitação, não sendo constado em ata nada a respeito no momento 

que foram abertas as propostas. 

 

Todavia, mesmo não sendo o momento oportuno, após tomado conhecimento de 

um fato a CPL enquanto agente da administração pública, não pode se manter inerte sob tal 

acusação. Momento em que foram reanalisadas as propostas e calculadas com base no art. 48 

da Lei 8.666/93, especificamente em seu inciso II e § 1º, alíneas “a” e “b”, que dizem o 

seguinte:  

Art. 48. Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 

estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 

manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e 

serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 

por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 

cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 

1998) 

b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) Grifo 

nosso.  

 

Calculada a média aritmética das empresas, conforme regra apresentada pelo 

artigo em menção foi possível comprovar que a empresa Mar & Sol não apresentou preço 

inexeqüível, conforme se prova a seguir. 

 

Para calcular a média aritmética das empresas, deve-se somar os valores das 

propostas que foram apresentadas 50% (cinqüenta por cento) acima do valor orçado pela 

Administração. Considerando que o valor orçado pelo Município foi o de R$ 325.471,29 

(trezentos e vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos), deve-

se considerar as propostas com valor superior a R$ 162.735,64 (cento e sessenta e dois mil 

setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), ou seja, todas as 09 (nove) 

propostas. 

 

Deste modo, soma-se os valores das participantes (valores constados em ata de fls. 

544/548), qual resulta na importância de R$ 2.183.085,18 (dois milhões cento e oitenta e três 

mil oitenta e cinco reais e dezoito centavos).  

 

Divide-se o valor da soma de todas as propostas superiores a 50% do valor 

orçado, pelo número de propostas somadas, neste caso 09 (nove), qual resulta na importância 

de R$ 242.565,02 (duzentos e quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e dois 

centavos), sendo tal valor a média aritmética das propostas.  

 

Para saber se é exeqüível ou não a proposta, deve-se encontrar o valor de 70% 

(setenta por cento) da média encontrada, ou seja 70% de R$ 242.565,02 (duzentos e quarenta 

e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e dois centavos), chegando no resultado de R$ 
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169.795,51 (cento e sessenta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e 

um centavos).  

 

Deste modo, somente seria inexeqüível a proposta que apresentasse valor inferior 

a R$ 169.795,51 (cento e sessenta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e 

um centavos), o que não é o caso da empresa Mar & Sol, que apresentou proposta no valor de 

R$ 180.315,80 (cento e oitenta mil trezentos e quinze reais e oitenta centavos). 

 

Sendo assim, comprovada exeqüibilidade da proposta questionada, julgamos 

IMPROCEDENTE o questionamento da empresa Loss, para declarar vencedora a 

empresa MAR & SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ERIRELI – EPP. 

 

Resta esclarecer ao final mais uma vez, que o objetivo da licitação é a busca pela 

contratação da melhor proposta para o Município, qual agrega possibilidade jurídica, 

capacidade técnica e menor preço. Somente assim é possível filtrar e adquirir a melhor 

contratação para execução do serviço pretendido com respeito e zelo ao patrimônio que é do 

povo.  

 

O interesse público é soberano em todos os atos da administração pública e, no 

presente caso o interesse público é a execução do serviço por profissional capaz com melhor 

preço para o Município.  

 

Como forma de garantir a execução do serviço pretendido, fica estabelecida a 

necessidade de seguro garantia da obra, qual terá como valor fixado a diferença da proposta 

vencedora para 80% (oitenta por cento) do valor orçado pelo Município.  

 

Deste modo, o valor orçado pelo Município se deu na importância de R$ 

325.471,29 (trezentos e vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e vinte e nove 

centavos), logo 80% de seu valor resulta em R$ 260.377,03 (duzentos e sessenta mil trezentos 

e trinta e sete reais e três centavos).  
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Entretanto, o seguro garantia se dará no resultado da subtração do valor da 

proposta da empresa vencedora, pelo valor encontrado de 80% do valor orçado pelo 

Município, qual resulta em R$ 80.061,23 (oitenta mil sessenta e um reais e vinte e três 

centavos).  

 

A exigência de referido seguro é uma forma de responsabilidade com o 

patrimônio público, para garantir a boa execução do serviço licitado.  

  

Intimem-se todas as empresas do teor desta Decisão. 

 

Publique-se, Registre-se. 

 

Pinheiros – ES, 15 de julho de 2019. 

 

 

 

VANEY LACERDA FERNANDES  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão 
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