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JULGAMENTO DE RECURSO  

FASE DE PROPOSTA - EDITAL CP 001/2018 

 

 
Processo licitatório: n˚ 5.665/2018 

Protocolo de Recurso: 16.888/2018 e 16.889/2018 

Edital: CP 001/2018 

 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 

limpeza e manutenção de vias públicas, tais como: varrição, 

capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio 

fio e canaleta, caiação de guias, desobstrução de bueiros, pode 

de árvores com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, 

recolhimento e transporte dos resíduos de capina e roçada, sem 

dedicação exclusiva de mão de obra, na forma descrita no Projeto 

Básico, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 

I - RELATÓRIO 

  A Recorrente, LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA, insurge-se em 

Recurso Administrativo Hierárquico, em face de decisão 

preliminar da Comissão Permanente de Licitações que, 

desclassificou sua proposta, em breve síntese, por majoração no 

valor dos itens 07 e 12 do instrumento convocatório. 

 Alega a recorrente, nos recurso protocolado sob o nº 

16.888/2018 ausência de irregularidade de sua proposta, apesar 

de ter majorado itens da planilha orçamentária face ao certame 

licitatório, em contrapartida, alega no recurso protocolado sob 

o nº 16.889/2018 que a proposta classificada em primeiro lugar, 

viola o princípio do Instrumento Convocatório. 

É o relatório. 

II – FUNDAMENTOS 
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 Inicialmente, assiste-nos o direito de reconhecer a 

tempestividade do recurso interposto nos termos do art. 109, da 

Lei Federal 8666/93.   

 Na sequência, passamos a refutar as alegações da recorrente 

ao indicar ausência de irregularidade, face aos fundamentos 

apresentados por esta CPL ao desclassificar sua proposta por 

acrescentar valores na Composição de Custo Unitário para “itens 

de incidência” superiores àqueles indicados pela administração, 

assim também procedendo com relação à Planilha Orçamentária nos 

itens 07 – Caiação de meio-fio e postes e 12 – Retroescavadeira 

com tração 4x4, que também foram apresentados em valores 

superiores aos máximos permitidos por esta planilha, ferindo 

objetivamente o item 13.5 do edital, bastante enfático ao 

determinar  

13.5 - Será desclassificada a proposta que 

apresentar: 

a) Preço unitário superior ao preço unitário do 

orçamento base do Município constante do ANEXO IX; 

Ora, se a administração pública teve o zelo de utilizar-se 

de planilhas referenciais para propor o preço máximo aceito, 

conforme estabelecido no edital, não pode o particular infringir 

a regra e a administração fechar os olhos a isto, afinal, são 

estas as exigências da lei geral de licitações. Vejamos 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem 

em série anual, o nome da repartição interessada e de seu 

setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 

licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o 

local, dia e hora para recebimento da documentação e 

proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, 

e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

(...) 

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e 

global, conforme o caso, permitida a fixação de preços 

máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios 

estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 
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referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º 

do art. 48;      

Ratifica o texto em comento a Súmula nº 259 do Tribunal de 

Contas da União 

nas contratações de obras e serviços de engenharia, a 

definição do critério de aceitabilidade dos preços 

unitários e global, com fixação de preços máximos para 

ambos, é obrigação e não faculdade do gestor (grifo nosso) 

Não resta dúvida que a administração cumpriu com sua 

obrigação de aplicar o texto legal e a recorrente, atual 

detentora do contrato objeto desta licitação, inconformada com 

sua desclassificação, tenta provar a todo custo que não cabe a 

aplicação do dispositivo em comento, na situação fática em 

análise. 

Destaca-se que a administração utilizou-se de Valores 

Constantes na Tabela de Preço Referencial do DER-ES, que 

claramente demonstram os valores máximos permitidos pela 

administração. Lembrando que, embora os serviços estejam 

inseridos dentro de um único lote, trata-se de serviços 

distintos, que não possuem ligação íntima entre si, 

considerando, por exemplo, que o serviço de “Caiação” independe 

do serviço de “Retroescavadeira”, ou seja, não se pode dizer que 

um item compensa o outro, pois não necessariamente serão 

executados na mesma proporção.  

Tal proposição pode inclusive configurar o chamado “jogo de 

planilhas”, definido nos termos do Acórdão TCU – nº 1.650/2006 

O “jogo de planilha” compreende o procedimento por meio do 

qual os licitantes oferecem preços irrisórios para itens 

que pouco serão utilizados e excessivos para aqueles que 

serão muito demandados, de modo que o aumento de um é 

compensado pela redução do outro, fazendo com que o preço 

global fique dentro dos parâmetros fixados pelo edital. 

(grifo nosso) 
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Caso contrário de nada interessaria o fornecimento dos 

valores de referência utilizados no edital. 

 Prosseguindo na análise e compreensão dos critérios de 

julgamento utilizados pela CPL, considera-se que esta teve o 

zelo de aplicar os diversos princípios atinentes, não somente às 

licitações, mas aqueles que regem a administração pública de 

forma a assegurar a probidade administrativa, assim como os 

princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade, vinculação ao instrumento convocatório, 

julgamento objetivo, eficiência e demais princípios pertinentes.  

 Destes destacam-se no caso em apreço o princípio da 

vinculação instrumento convocatório, atrelado ao julgamento 

objetivo, que deve ser pautado em critérios pré-estabelecidos 

que assegure o tratamento isonômico e impessoal a todos os 

licitantes. Assim, considerando que ao apresentar valor unitário 

para os itens 07 e 12 superiores àqueles estabelecido de forma 

objetiva no instrumento convocatório, a CPL não poderia ter 

outra alternativa a não ser desclassificar proposta que vai de 

encontro ao edital, que por força normativa faz lei entre as 

partes. 

 Ora, foi o Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório, invocado por essa recorrente no Recurso interposto 

contra a decisão que classificou a empresa Octo Service Ltda EPP 

protocolado sob o nº 17.440/2018. Em suas palavras  

Entretanto, temos que a inobservância pela Empresa Octo 

Service Ltda EPP, em apresentar sua planilha de orçamento 

em desacordo com valores apontados na sua composição de 

custos, viola o Princípio do Instrumento Convocatório, 

pois, sua proposta comercial deve ser apresentada à luz 

daquela. 

  

Neste esteio, seguindo para a análise da proposta 

apresentada pela empresa Octo Service Ltda EPP, embora na sessão 
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de abertura dos envelopes de nº 02 – PROPOSTA a empresa 

Multiface Serviços e Produções Ltda ME tenha alegado que “na 

composição dos itens 11, 12 e 13 chegaram a um valor, e na 

planilha orçamentária estes valores são diferentes”, o Relatório 

de Análise Técnica apurou que apesar dos valores da Composição 

do Custo Unitário para tais itens não serem exatamente os mesmos 

apresentados na Planilha Orçamentária, ainda assim não houve 

majoração dos valores referenciais. Neste sentido, observa-se 

que erro na Composição de Custo Unitário não é motivo suficiente 

para desclassificação de proposta mais vantajosa, entre aquelas 

consideradas válidas como bem fundamentou a CPL na ata que 

classificou tal proposta reportando-se à recente posicionamento 

do TCU no Acórdão 2239/2018 em decisão Plenária, de Relatoria da 

Ministra Ana Arraes  

“(...) 

A comissão de licitação do Sebrae fundamentou sua decisão 

no fato de a empresa representante não ter apresentado a 

composição de preço unitário referente ao serviço “rodapé 

de 15 cm”, cujo valor correspondia a menos de 0,5% do 

total da proposta. A relatora do feito, apesar de 

considerar que as condutas dos responsáveis não eram 

graves o suficiente para apená-los, consignou não ter 

encontrado “nas defesas apresentadas, em virtude das 

audiências e oitivas, razões suficientes a justificar tal 

proceder do Sebrae/PA, a não ser excessivo rigor e 

formalismo no exame da proposta da [representante] e 

inconsistências/equívocos no procedimento licitatório 

referente à concorrência 4/2017”. Ao tratar do recurso 

administrativo interposto pela empresa representante em 

decorrência da sua desclassificação, a relatora observou 

que o parecer jurídico da entidade “equivocadamente 

registrou que a proposta de preços da empresa omitiu o 

valor do subitem 10.5, erro substancial que impede a 

validação do valor global ofertado e fundamenta a 

desclassificação da licitante no certame, sendo que na 

verdade a única ausência era a da composição de preços 

unitários do subitem”. Conforme verificado pela relatora, 

o citado subitem 10.5 constava da proposta da licitante 

desclassificada, estando ausente somente a composição do 

seu preço unitário. Para ela, em conclusão, “não há como 

acolher o posicionamento do Sebrae/PA no sentido de que se 

tratava de omissão insanável e de que diligência em 
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qualquer tempo resultaria necessariamente em novas 

propostas, com violação ao §3º do art. 43 da Lei 

8.666/1993 e ao princípio da isonomia”, pois diligência 

objetivando “a apresentação pela citada empresa da 

composição de preços para subitem de pouquíssima 

relevância em momento algum feriria a Lei de Licitações. 

Ao contrário, buscaria cumprir seu art. 3º na seleção da 

proposta mais vantajosa para a Administração, posto que a 

proposta da [representante]foi menor em R$ 478.561,41 em 

relação à da empresa contratada”.  

Esse também foi o julgamento feito por esta administração 

em decisão recente que classificou a recorrente no Pregão 

Presencial nº 015/2018, face ao recurso interporto sob o 

protocolo 8.931/2018, utilizando-se do posicionamento da 2ª 

Câmara do TCU no Acórdão nº 4.621/2009: 

"Voto 

Releva ainda saber o procedimento a ser adotado quando a 

Administração constata que há evidente equívoco em um ou mais dos 

itens indicados pelas licitantes. 

Não penso que o procedimento seja simplesmente desclassificar o 

licitante. Penso sim que deva ser avaliado o impacto financeiro 

da ocorrência e verificar se a proposta, mesmo com a falha, 

continuaria a preencher os requisitos da legislação que rege as 

licitações públicas - preços exeqüíveis e compatíveis com os de 

mercado. 

(...) 

Exemplifico. Digamos que no quesito férias legais, em evidente 

desacerto com as normas trabalhistas, uma licitante aponha o 

porcentual de zero por cento. Entretanto, avaliando-se a margem 

de lucro da empresa, verifica-se que poderia haver uma diminuição 

dessa margem para cobrir os custos de férias e ainda garantir-se 

a exeqüibilidade da proposta. 

Em tendo apresentado essa licitante o menor preço, parece-me que 

ofenderia os princípios da razoabilidade e da economicidade 

desclassificar a proposta mais vantajosa e exeqüível por 
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um erro que, além de poder ser caracterizado como formal, também 

não prejudicou a análise do preço global de acordo com as normas 

pertinentes. 

(...) 

Raciocínio idêntico aplica-se quando a cotação de item 

da planilha apresenta valor maior do que o esperado. Ora, o 

efeito prático de tal erro, mantendo-se o mesmo preço global, 

seria que o lucro indicado na proposta deveria ser acrescido do 

equivalente financeiro à redução de valor do referido item da 

planilha. 

Da mesma forma, na linha do antes exposto, em sendo essa proposta 

a mais vantajosa economicamente para a Administração e ainda 

compatível com os preços de mercado, não vislumbro motivos para 

desclassificá-la."(Grifo nosso) 

Consigna-se portanto, que a recorrente alega que erro na 

composição de custo unitário possui caráter desclassificatório, 

em contrapartida utiliza-se de entendimento desta administração 

pública, inclusive ratificado pelo Secretário Municipal de Obras 

e Serviços – André Layber Miranda, em que, em sede de recurso, 

face ao Pregão Presencial nº 015/2018 julgou que erro na 

composição de custo unitário não é motivo para desclassificação, 

declarando-a vencedora no certame licitatório. 

Desta feira, não pode a administração julga de maneira 

diversa casos notadamente idênticos. 

Assim, considerando que diferentemente das duas primeiras 

propostas não houve majoração dos preços propostos pela Octo 

Service Ltda, não pode a administração usar de rigorismo 

excessivo em situações facilmente sanadas que em nada ferem os 

termos do instrumento convocatório. 
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 DECISÃO  

Por esta razão, esta comissão mantém sua desclassificação 

neste certame licitatório, para no mérito decidir pela 

Improcedência das razões recursais face aos recursos sob 

protocolos 16.888/2018 e 16.889/2018. 

 

 Piúma/ES, 29 de novembro de 2018. 

 

Caio de Carvalho Borges 

Presidente da CPL 
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Piúma/ES, 29 de novembro de 2018. 
 

 
DESPACHO: 043/2018 
ASSUNTO:  Julgamento de Recurso da Fase de Análise das Propostas  
 
 

DESPACHO 
 

Tratam os autos de solicitação feita pela Secr. Mun. de Obras e Serviços para 
“Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e manutenção de vias 
públicas, tais como: varrição, capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, 
meio fio e canaleta, caiação de guias, desobstrução de bueiros, pode de árvores com 
limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, recolhimento e transporte dos resíduos de 
capina e roçada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma descrita no Projeto 
Básico, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.”; 
 

Considerando terem-se esgotados os prazos recursais referentes à fase de 
Propostas da Concorrência Pública nº 001/2018; 
  

Foram recebidas às razões recursais apresentadas pela empresa LIMPEZA 
URBANA SERVIÇOS LTDA, à Comissão Permanente de Licitação, por meio do protocolo 
16.888/2018, oportunidade que, em análise e relatório fundamentados nos autos, decide 
por manter a DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE.  
 

Nestes termos, submete o presente recurso à apreciação superior nos termos do 
§4º, Art. 109, da Lei 8.666/93, com fulcro no Decreto Municipal 1.118/2017. 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________ 

Caio de Carvalho Borges 
Presidente da CPL 
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