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RDC - Ambiente Produção

 
Usuário: 001.909.131-18 - JACKSON JACINTHO DA SILVA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Brasília, 04 de julho de 2022.

Portal de Compras do Governo Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
UASG:  154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
Licitação nº: 4/2022 
Modo de Disputa:  Fechado

Número do Item: 1
Nome do Item: Obras Civis Públicas ( Construção )
Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

 

Sessões Públicas: Atual

Recursos do Item - Sessão Pública 1 (Atual)

Voltar para Área de Trabalho LogoutServiços do Governo RDC

08.594.071/0001-71 - ENGELEC - ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA

Intenção de Recurso

Data/Hora: 07/06/2022 21:42

Julgamento de Proposta:  Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de
proposta

Habilitação de Fornecedor:

 

Recurso

Data/Hora: 03/07/2022 16:22

Motivo do Recurso / Justificativa da Desistência:  ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO
ESPECIAL DE LICITAÇÃO designada pela constituída pela Portaria Nº 499, de 18 de junho de 2021, sediada a Av.
Costa e Silva, s/nº, Cidade Universitária, CEP: 79070-900 – Campo Grande/MS, REGIME DIFERENCIADO DE
CONTRATAÇÃO EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 04/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
23104.012559/2022-33 . ENGELEC – Engenharia Elétrica e Civil Ltda, inscrita no CNPJ: 08.594.071/0001-71,
estabelecida na Av. América, 856 – Vila Planalto, Campo Grande/MS, representada pela Sócia Sr.ª Fátima de
Souza Gomes, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fundamento nos termos da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e no disposto do item 11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS do Edital, bem como nas
demais disposições aplicáveis à espécie, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão da D.
Comissão de Licitação, proferida na Sessão de Julgamento da Proposta de Preços, realizada em 02.06.2022, que
declarou como CLASSIFICADA no certame a empresa RW VALENTE ENGENHARIA LTDA, o que faz com fulcro
nos fundamentos adiante expostos: 1– DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO A recorrente através do recebimento
da ATA DE JULGAMENTO – PROPOSTAS na data de 29/07/2021 via e-mail, contendo o julgamento das
propostas comerciais, sobre a decisão da Comissão em declarar e julgar “CLASSIFICADA” a empresa ora 1º
COLOCADA. Assim, considerando que o Edital no seu item 11 descreve a fase recursal e determina o prazo de 5
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, portanto tempestivo o presente recurso. 2 – DA SÍNTESE
PROCESSUAL E FÁTICA Em REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº
04/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.012559/2022-33, a Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul – UFMS, por meio da Comissão Permanente de Licitação constituída pela Portaria Nº 499, de 18
de junho de 2021, sediada a Av. Costa e Silva, s/nº, Cidade Universitária, CEP: 79070-900 – Campo Grande/MS,
realizará licitação, na modalidade RDC, na forma ELETRÔNICA, em modo de disputa FECHADO, com critério de
julgamento MAIOR DESCONTO, no regime de empreitada POR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei nº 12.462, de
4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
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aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, tornou-se público. Após análises de duas empresas anteriores, declara
vencedora a empresa RW VALENTE ENGENHARIA LTDA, com CNPJ 19.703.858/0001-40, situada a Rua Jorge
Mattos, 40 em Teófilo Otoni – MG. Com o máximo respeito, a decisão não deve prevalecer. A 1º COLOCADA
deve ser desclassificada uma vez que apresentou sua Proposta de Preços em desconformidade com as
exigências edilícias. Passa-se a demonstrar as razões recursais que conduzem à reforma da referida decisão. 3 –
A NECESSIDADE DE REFORMA DA R. DECISÃO DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS
PELA RW VALENTE ENGENHARIA LTDA, Compreendemos o entendimento da Seção de Engenharia SAENG
quanto ao disposto item 10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários
a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a
instrução do processo, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de
4 (quatro) horas, sob pena de inabilitação,.no intuito de tentar prevalecer e buscar a proposta mais vantajosa,
porém o item dispõe para situações em que possa ser permitido o ajuste de erros formais quando do
preenchimento da planilha, porém o item na qual a Comissão Especial de Licitação se norteia para sua tomada
de decisão é claro quanto a possível entendimento. Porém, V.Sa. peca ao fazer tal solicitação, pois no item 9 e
sub item 9.2.5, para a aceitação da proposta Vencedora. Vejamos o subitem 9.2.5 do edital: - Planilha de
composição de custos unitários (analítica) de todos os itens da planilha orçamentária, com os valores
adequados ao lance vencedor, em que deverá constar: a) indicação dos quantitativos e dos custos unitários,
vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba; b) composição dos custos unitários
quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referências adotados nas licitações; e c) detalhamento
das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais. Erros formais no preenchimento da planilha
não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. Podemos
observar acima em negrito que “quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do
preço ofertado” a proposta não será DESCLASSIFICADA, contrariando o ocorrido na Proposta Classificada, uma
vez que não pode ser realizado o ajuste do erro formal ocorrido na planilha aplicando desconto em 106 itens
de fornecimento, sem a possibilidade de majorar a proposta apresentada. Note-se que a empresa RW VALENTE
não preencheu os requisitos para ser declarada vencedora. Deforma que jamais deveria ter apresentado no
entendimento falho de seu cronograma, pois da forma feita ela acrescentou documento que já deveria ter sido
apresentado como parte do item 1 na chamada do pregoeiro. A Proposta, portanto deve ser DESCLASSIFICADA,
conforme item 9.3 e 9.3.2. Outra coisa que nos chamou a atenção, verificou-se que a ART da RW VALENTE
ENGENHARIA LTDA nº 1420200003130 está vinculada a ART 1420180000004883839, porém entrando no site do
CREA-MG, não nos foi possível validar tal ART. Solicito uma diligência a fim de dirimir as controvérsias
evidenciadas dessa ART em que a empresou vinculou, nos termos do art. 15 da portaria do TCU que dispõe: “
ART.15. A Administração do TCU poderá realizar as diligências necessárias, solicitando documentos ou
realizando visitas, na sede ou na filial da licitante, em entidade pública ou privada, com o objetivo de comprovar
a veracidade das informações apresentadas pelo licitante”. Lembramos o que o saudoso Mestre Hely Lopes
Meirelles em sua obra denominada Licitação e Contrato Administrativo 11ª edição editora Malheiros, diz
textualmente sobre a vinculação ao instrumento convocatório – o edital: “A vinculação ao edital, princípio
básico da licitação, significa que a Administração e os licitantes ficam adstritos aos termos do pedido ou do
permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto a
documentação, às propostas, ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas regras de certame, tornam-se
obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive
para o Órgão ou Entidade licitadora”. (grifo nosso) A Constituição da República em seu Art. 37 – XXI, estabelece
o seguinte: “Art. 37 – A Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: ................................................................................ XXI –
Ressalvados os casos especificados na Legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da Lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
documprimento das obrigações”. (Grifo nosso) Ressalte-se, Nobre Julgador, que a Lei Federal de Licitações
torna defeso qualquer tipo de subjetivismo ou de discricionariedade pelos agentes da Administração, uma vez
que os mesmos encontram-se jungidos ao PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, o qual determina que os atos a serem
praticados estejam vinculados aos dados constantes da norma legal, devendo os mesmos ser seguidos em suas
minúcias especificadas em Lei, sob pena de invalidação do próprio ato desvirtuado da previsão legal, bem como
ao PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, o qual obriga que os componentes das Comissões de Licitação
submetam-se ao que foi estipulado pela norma editalíssima, princípios estes previstos no Art. 3º, da Lei n.º
8.666/93, e aquele último, também, no Art. 41, do mesmo diploma legal. De modo que já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça, da seguinte forma: LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO EDITAL PELA EMPRESA. DECISÃO
ADMINISTRATIVA PROFERIDA SOB O CRIVO DA LEGALIDADE. I – O edital é elemento fundamental do
procedimento licitatório. Ele é que fixa as condições de realização da licitação, determina o seu objeto,
discrimina as garantias e os deveres de ambas as partes, regulando todo o certame público. II – Se o
Recorrente, ciente das normas editalíssimas, não apresentou em época oportuna qualquer impugnação, ao
deixar de atendê-lo incorreu no risco e na possibilidade de sua desclassificação, como de fato ocorreu III –
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Recurso desprovido. (RMS 10.847/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.11.2001, DJ
18.02.2002 p. 279) – grifou-se Neste sentido, servimo-nos dos sempre atuais ensinamentos do Mestre Hely
Lopes Meireles in "Direito Administrativo Brasileiro", pág. 82, o qual preleciona que : "A eficácia de toda
atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei. Na Administração Pública não há liberdade
nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a Lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a Lei autoriza. A Lei para o particular significa "pode fazer
assim"; para o Administrador Público significa "deve fazer assim;" (grifo nosso) A administração não pode
descumprir as normas e condições estatuídas em Lei, a que se acha estritamente vinculado, sem incorrer em
outra ilegalidade, desta vez consciente do seu ato. Doutor em Direito Diogo Figueiredo Moreira Neto, in Curso
de Direito Administrativo, Editora Forense, 10ª Edição, de forma precisa ensina que: "NO DIREITO PÚBLICO NÃO
EXISTE AUTONOMIA DA VONTADE E A LEI É O PRÓPRIO E ÚNICO FUNDAMENTO DA AÇÃO DO ESTADO. O
ESTADO DE DIREITO É, POR DEFINIÇÃO, AQUELE QUE SE SUBMETE ÀS SUAS PRÓPRIAS LEIS". DO PEDIDO EX
POSITIS, A ENGELEC., diante dos relevantes argumentos e fundamento apresentados requer que seja o presente
recurso conhecido e provido, para fim de reformar a decisão da Comissão Permanente de Licitação que
declarou vencedora a empresa RW Valente Engenharia Ltda, reconhecendo sua inabilitação perante o processo
licitatório de RDC 04/2021, bem como a realização de diligências, para averiguar informações prestadas pela
concorrente a Comissão de Licitação. Sendo isto ato da mais correta e esperada JUSTIÇA, para que a licitação se
processe em estrita conformidade aos princípios da IGUALDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL e consequentemente
da LEGALIDADE. N.T. P. e Espera Deferimento. Campo Grande, 03 de julho de 2022 ................................. ENGELEC –
ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA Nome: Fátima de Souza Gomes Engª Eletricista/Eletrônica/Civil RG: 5017/D
– CREA-MT CPF: 514.503.801-15
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