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ATA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS REFERENTE À TOMADA DE
PREÇOS N' O1 1/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 256/2022

Objeto: Montagem completa dos filtros do módulo de tratamento n' 05 da Estação de Tratamento de
Agua (ETA) -- Central, com fornecimento de materiais e mão de obra.

No vigésimo sexto dia do mês dc julho de dois míl e vinte e dois, às 14:00 horas, na Sala de Sessões do

Departamento de Licitações e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença

dos membros abaixo assinados para julgamento dos recursos apresentados pelas empresas habilitadas e

classificadas em sessão pública ocorrida no dia 30 de junho de 2022. Registra-se que as empresas em

questão são PETRANOyA MINERAÇÃO E CONSTRUÇOES LTDA -- CNPJ: 47.225.693/0001-84

(Recurso constante em bolhas 398-4 12 e Contrarrazões de Recurso em folhas 428-444) e R B C SERVIÇOS

E MEIO AMBIENTE LTDA(ME/EI'P) -- CNPJ: 12.867.460/0001-09(Recurso constante em folhas 413-

4 1 6 e Contrarrazões de Recurso em folhas 424-427). A recorrente Petranova, em apertada síntese, afirma que

a empresa RBC não atendeu ao exigido no item 8.a.3 do edital afirmando não constar em sua proposta de

preços a rubrica e a assinatura do engenheiro responsável pela obra no cronograma físico-financeiro. Acosta

julgados datados dc 20 18 e 202 1 que versam sobre ausência de documentos de habilitação em outros certames

e, pugna ao final, a desclassificação/habilitação da empresa RBC. Em suas contrarrazõcs a empresa recorrida

(RBC) afirma que a situação indicada trata de erro sanável/formal e que a sua proposta de preços não vicia

nem invalida o exigido no edital. Faz menção a Decisões que afirmam ser desarrazoada eventual

desclassificação de sua proposta por esta razão e ao final requer manutenção da decisão desta Comissão. E o

breve relatório. Com efeito, esta Comissão entende que assiste razão ao recorrido. O princípio da vinculação

às cláusulas editalícias não pode, sob nenhum aspecto, desvincular-se da associação sistemática dos dcinais

princípios norteadores dos procedimentos licitatórios que, aliás, devem reger a administração pública. Na

situação /n casz{, vale ressaltar que a proposta ofertada pela RBC é a mais vantajosa quando comparada à

oferta da recorrente e, ademais, indicado em seu documento o responsável técnico que eventualmente poderá

acompanhar a execução contratual, se o caso, tanto que a proposta foi assinada pelo proprietário da ofertante,

cujo valor encontra-se dentro dos parâmetros de exequibilidade e de admissibilidade técnica exigidos no

edital, motivo pelo qual sua desclassificação implicaria em afastamento da observância de margens de

razoabilidade e proporcionalidade, traduzindo-se, se assim fosse, em absoluto excesso de rigor e formalismo

que, no caso das licitações públicas, não devem prosperar. No ponto, mantido decisório quanto a habilitação

e classificação da empresa RBC nos moldes da sessão pública ocorrida e, portanto, recurso conhecido. mas

!!ãQ-l11gljdo. Já o recurso apresentado pela empresa RBC, cm apertada síntese, traz à baila afirmação de que

a proposta de preços da empresa Petranova não informa o percentual de BDI aplicado em coluna própria, mas

Afia-tna ainda, quc o valor global da proposta apresenta a quantia

) aduzindo quc o correio seria o valor global de R$ 208.959,70 c
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não R$ 208.960,00, tal qual apresentada pela recorrida. Em suas contrai'razões a empresa Petranova afirma

que a sua proposta, ao invés de constar na coluna do BDI o percentual constou os valores totais dos itens com

o valor do BDI incluso, não causando prquízo para administração pública pelo motivo indicado. Além disso.

afirmou também que a composição do BDI apresentado pela empresa RBC na sua proposta, se somados seus

componentes, não representariam o percentual indicado na planilha orçainentária. Ora, o sustentado pelo

recorrente não pode prevalecer pelas mesmas razões que, fundamentam a manutenção da decisão pela sua

habilitação e classificação, já que, não se está a falar de erro material, mas de formalismos perfeitamente

ajustáveis aos dispositivos do edital e que em nada maculam o entendimento claro e preciso de qual üoi a

proposta ofertada pelos participantes, isto é, não traduzem inadequação técnica nem inexequibilidade, de

modo que seu conteúdo prevalece sobre a 6onna e, no quesíto tanto os valores totais quanto os valores globais

encontram-se dentro das margens estimadas pela administração. Assim, mantida à habilitação e classíílcação

da empresa Petranova, sendo o recurso da RBC ÇQE!!ççidg.g.!!ãlLl!!.Ql:jÉlo nos termos acima. Assim sendo.

esta Comissão mantem o decidido na sessão pública ocorrida dia 30/06/2022 e fará os autos subirem à

'\

Ricardo Moreira garbosa
Membro

Luciano Seno Caxias de Araújo
Membro
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