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1-OBJETO DO PRESENTE PEDIDO

Trata-se de recurso contra a decisão da CPL pela classificação da proposta de preços da
licitante EACE - Engenheiros Associados Consultores em Engenharia Ltda. Mesmo estando
a mesma eivada de vícios e, ainda, por classificar a referida proposta contendo erro que
ensejou em desclassificação da insurgente na ocasião da primeira abertura das propostas
(dia 12 de Setembro de 2016).

2 – EXPOSIÇÃO DOS FATOS

Em análise à planilha do proponente EACE - Engenheiros Associados Consultores em
Engenharia Ltda. Verifiquei as seguintes desconformidades:

Primeira desconformidade: Não apresentou nenhum coeficiente de produtividade.
Essa falta fere a exigência editalícia 7.1 e) II:

Vejamos print extraído da planilha da empresa EACE:

Todas as células (colunas) onde deveriam haver os índices de produtividade estão em
branco.

Vejamos na planilha da proponente L.A. SCHADLER o que seriam os índices de
produtividade:

As células contendo os coeficientes de produtividade foram preenchidas de amarelo para
melhor visualização.

Segunda desconformidade: Nenhum preço unitário confere as somas.
Vejamos print extraído da planilha da empresa EACE:

A somatória dos preços unitários do item EPI deveria totalizar R$ 125,39, mas totalizou R$
144,99, ou seja, uma diferença de R$ 19,60.
O preço unitário do item não foi extraído da soma dos preços unitários dos sub intens.
Conforme mostra a fórmula utilizada:
“=(J12+J13+J14+J15+J16+J17+J18+J19)/G11” ele foi FORÇADO.
Dos 15 itens quantificados, 12 possuem a mesma distorção, ou seja, o preço unitário do
item difere da soma dos preços unitários dos sub itens;
Vejamos print extraído da planilha da empresa L.A. SCHADLER:

Na minha planilha todos os preços unitários dos itens correspondem à somatória dos
preços unitários dos subitens.

Terceira desconformidade: Estimativas equivocadas de quantidades.
Por exemplo, para o item EPI, a proponente EACE estimou quantidades de equipamentos
em 5,78154 para todos os sub itens (capacetes, botas). Deveria ser um número inteiro,
além do mais a proponente multiplicou 3 por 5 e obteve o resultado 5.

Quarta desconformidade: Valores unitários não exultam de nenhuma equação.
Todos os valores unitários foram simplesmente digitados, ou seja, não resultam de
nenhuma equação. Vejamos os exemplos para melhor entendimento:
Print da planilha da proponente L.A. SCHADLER:

O preço unitário R$14,77 resultou da multiplicação do índice de produtividade 1,1567074
pelo preço da capa de R$12,77.
Já, a proponente EACE simplesmente “atribuiu” o valor de todos os preços unitários:
Vejamos o print da planilha da mesma:

Quando a célula H25 é selecionada, nenhuma equação aparece. Apenas a simples
digitação do número 5,75. Ocorre que o preço unitário é resultado da produtividade pelo
custo/hora.
Logo, isso afronta a exigência editalícia 7.1. e) II

“Com demonstração daorigem e formação dos preços dos insumos e serviços”.

Por fim a mais grave de todas as desconformidades:
Quinta desconformidade: A proponente EACE cotou graute 20MPa ao invés de 50Mpa,
ferindo o edital em seu subitem 17.2.5.4.

Convém reforçar que na ocasião da primeira análise das propostas, a proponente L.A.
SCHADLER teve sua proposta desclassificada, entre outros motivos, também por ter
cotado na composição de custos: “graute com resistência de FCK de 20Mpa”. Vide print
abaixo da decisão da comissão:

Ocorre que esse erro foi corrigido na apresentação da segunda planilha, entretanto a
empresa EACE cometeu o mesmo erro que ensejou na desclassificação da L.A. SCHADLER
julgada no dia 12 de setembro.
Vejamos print da planilha da EACE apresentada dia 26 de setembro:

Vejamos print da proposta da EACE apresentada dia 26 de setembro:

É claro que a Comissão não pode desclassificar a proposta de uma licitante por
determinado erro e classificar a proposta de outra empresa que repete o mesmo erro.
Ainda mais em se tratando de clara previsão editalícia e ainda tendo constado em ata que
o erro da primeira constituía motivo para a desclassificação de sua proposta.

3 - LEGISLAÇÃO E DOUTRINA

Antônio Cecílio Moreira Pires, conclui quanto ao princípio da impessoalidade que:
“Se a Administração Pública, em razão da isonomia, está obrigada a
tratar todos no mesmo pé de igualdade, temos que o princípio da
impessoalidade vem, em última análise, a concretizar a imposição
constitucional trazida no conteúdo da isonomia. Isso porque, pelo
princípio da impessoalidade, a Administração está obrigada a pautar seus
atos única e exclusivamente com vistas ao cumprimento do interesse
público, sendo vedado, portanto, o estabelecimento de cláusulas ou
condições que imponham privilégios ou prejuízos a quem quer que seja,
de modo a permitir que todos sejam tratados de forma igualitária.”
(grifei)

O princípio da igualdade visa além da escolha da melhor proposta, assegurar aos
interessados em contratar com a Administração Pública igualdade de direitos, proibindo
a concessão de preferências e privilégios a determinados licitantes, conforme exposto
por Di Pietro no seguinte trecho:
O princípio da igualdade constitui um dos alicerces da licitação, na medida em que está
visa, não apenas permitir à Administração a escolha da melhor proposta, como também
assegurar igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. Esse princípio que
hoje está expresso no artigo 37, XXI, da Constituição, veda o estabelecimento de
condições que implique preferência em favor de determinados licitantes em detrimento
dos demais.

Decorre o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório diretamente do princípio
da legalidade, ou seja, encontram-se a administração e os licitantes vinculados aos
ditames do edital, cabendo-lhes cumprir todas as exigências, normas e condições nele
estabelecidas, tendo como termo inicial de validade e eficácia, a data de sua publicação.
Todos os atos subsequentes à publicação do edital, a exemplo, apresentação de
propostas, efetivação contratual, entrega do objeto da licitação e pagamento deverão
atender às estipulações e itens constantes do instrumento convocatório.
“[...] a vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se
compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de
participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização
do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e
propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da
licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a
Administração que o expediu (art. 41).” (MEIRELLES, 1998, p.239).
Solidificando tal entendimento, DI PIETRO discorre quanto ao desrespeito ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório:
“Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as
condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro
contrato, os interessados apresentarão suas propostas com base nesses

elementos; ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com
desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os
princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois
aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela
melhor proposta apresentada por outro licitante que os desrespeitou.”
(2002, p.307).
O Princípio do Julgamento Objetivo por sua vez origina-se do princípio da legalidade, bem
assim, do princípio de vinculação ao instrumento convocatório, tendo em vista que o
agente público em processo licitatório deverá julgar conforme os parâmetros
estabelecidos em edital, pois, está vinculado a ele e, obviamente, deverá atender aos
seus ditames.
A Lei 8.666/93 em seu artigo 45 estabelece que:
“O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de
licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os
tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato
convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de
maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de
controle.”
No entendimento de ROSA:
“as regras de julgamento devem ser prévias e objetivas, claras e
induvidosas. O edital deve estabelecer o tipo de licitação: de menor preço,
de melhor técnica, de técnica e preço e de maior lance ou oferta.
Inadmissível a mera referência genérica do julgamento a ser feito ou a
simples referência a artigo da lei. O edital deve ser claro o suficiente para
que se conheça antes o critério de julgamento que será usado.” (2003,
p.87).

4 – DO PEDIDO

Que a Comissão Permanente de Licitações reveja os itens levantados pela insurgente e,
julgue a proposta técnica da proponente EACE da mesma forma que julgou a proposta
técnica da proponente L.A. SCHADLER. Levando em consideração os itens exigidos no
instrumento convocatório, em especial o subiten 7.1. e) II e o subitem 17.2.5.4. e
desclassifique a proposta da proponente EACE por todo exposto anteriormente e,
principalmente, pelo fato de a mesma ter cometido o mesmo erro que ensejou na
desclassificação da proposta da proponente L.A. SCHADLER na ocasião da primeira
abertura dos envelopes de proposta.

Cascavel/PR, 28 de Setembro de 2016.
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