
RCOS
sERvrÇos URBA^ros

EXMO. SENHOR SECRETÁR|O MUNICIPAL DE EDUCAÇÃo DE IMPERATRIZ/MA.

tLMO. SENHoR PRESTDENTE DA CoMTSSÃ0 PERMANENTE DE LICITAÇÃo DE

IMPERATRIZIMA,

REF: CONCORRÊNC|A PÚBLICA N'003/2020 - CPL

RECURSO ADM I NISTRATIVO

Recorrente: ARCOS SERVIÇ0S URBAN0S EIRELI

Recorrida: C0NSTRUTORA CAMPOS El RELI.

Senhor Secretário,

Senhor Presidente,

ARCOS SERVIÇ0S URBANOS ElRELl. CNPJ n" 07.tt77.75210001-97, com sede

na Cidade de Araguatins - T0, na Rua 08, no 857-8, Sata 02, Bairro Nova Araguatins, CEP.

77.950-000, por seu representante Legal., abaixo assinado, vem, tempestivamente, à vossa
presença, nos termos do artigo 

,l09, 
inciso l, a[ínea "b", da Lei no 8.666/93, para interpor o

presente RECURSO ADMINISTRATIVO, em face de ato da douta Comissão Permanente de

Licitaçã0, que, equivocadamente, jutgou vencedora para o certame em epígrafe a proposta

de preços apresentada peta Empresa CONSTRUTORA CAMPOS EIRELE.

Requer a Vossas Excetências que, após recebido o presente Recurso, seja
o mesmo acostado aos autos respectivos, para anátise e produção dos seus efeitos tegais.

Aguarda deferimento.

lmperatriz, 09 de outubro de 2020.

STEFANI
CPF
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ARCoS SERVTÇ0S URBAN0S EtREL|

1-04

Arcos §aruiçor Urbanos EÍreli
cN PJ. 07.477.7 5 2 /OO 07 - 97

Ruc O8, ne 817-Bt salq 02
Bairrot Nova AraguatÍns - Araguatíns/7O,
CÉP:77.95O-OOA

g
-
8E 6!1 3174-2,.54



r<C -5
§ERVtçOS URBANOS

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N'OO3/2019- CPL

RECURSO ADM I N ISTRATIVO

Recorrente: ARCOS SERVIÇ0S URBAN0S EIRELE'

Recorrida: C0NSIRUTORA CAMPOS EIRELI

Lei n'. 8.óóó/93 (Lei de Licitações e Contratos Púbticos)-

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas

e condições do edital. ao qual se acha estritamente vinculada.

'O princípio da vincutação ao instrumento convocatório impõe à Administração

Púbtica obediência às regras que haia previamente estabelecido para disciplinar o

certame, conforme previsto no art 4l da Lei n'. 8.óóó/931.

I- DATEMPESTIVIDADE

0 presente recurso é tempestivo, eis que manifestado no prazo previsto no

inciso I do artigo 109 da Lei de Licitações, uma vez que a respectiva Ata de Jutgamento foi

pubticada no Diário 0ficial. da Uniã0, em 05.10.2020 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do

prazo, de 05 (cinco) dias úteis, a partir do dia 0ó.10.2020 (terça-feira), com o seu termo ad quem

na data de 13.10.2020, tendo em vista o feriado nacional do dia 12 de outubro.

II - DOS FATOS

Após a abertura e anátise dos envelopes com as respectivas propostas de

preços, a douta Comissão decidiu CLASSIFICAR como vencedora (1" cotocada), a proposta da

empresa Construtora Campos ElRELl.

III - DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA

Ocorre que a proposta da empresa Construtora Campos ElRELI, não atende aos
requisitos mínimos de aceitaçã0, em virtude de estar eivada de vícios insanáveis, a
comprometerem a sua vatidade, os quais serão enumerados a seguir:
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1. PLANILHA DE ENCARGOS SOC|A|S - A empresa Construtora Campos

ElRELI, é optante do SIMPLES NACIONAL, cuja atíquota para o mês de

referência é de 77,39% e o adotado peta empresa foi de 76,76%,

inviabitizando, assim, totatmente sua proposta de preços;

2. COMPOSTÇÃO UNITARIA DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA - A empresa

novamente cometeu um erro insanáve[, ou seja, os vatores adotados para

mão-de-obra dos profissionais estão abaixo do praticado peLa CONVENÇÃO

C0LEIIVA DE TRABALHO do Município de lmperatrizll/r\. Exemptificando.
*OFICIAL (pedreiro, carpinteiro, pintor etc.) - SaLário R$ 1.óó0,00(R$ 7,55/h,

mais os Encargos Sociais de 77,39%, EQUIVALE ao vator de R$ 13,39/h.

VALOR ADOTADO PELA RECORRIDA: R$ 12,?0/h. *ELETRICISTA (30% DE

PERICULOSIDADE CONFORME CCT-IMPERATRIZ/MA). - Salário R$

1.óó0,00(R$ 7,55/h, mais os Encargos Sociais de77,39%, EOUIVALE ao valor

de R$ 13,39/h, mais 30% de pericul.osidade EOUVALE a ao vator de R$ 17,40.

VALOR ADOTADO PELA RECORRIDA: R$ 14,ó1

Recorrendo-se, portanto, à anatogia, ante a semelhança entre este caso e

outro, ocorrido há bem pouco tempo, vate lembrar que, em recente decisão dessa douta CPL,

referente à CONC0RRÊruCtA 00412020, o il.ustre presidente, Sr. Francisco Sena Leat, com base no

PARECER TÉCN|CO DA SEMED, à época, com muito acerto e coerência, DESCLASSIFIC0U a

mesma empresa, por erros semelhantes.

Como se pode ver, há decisões conftitantes, emanadas peta mesma autoridade

administrativa, na apreciação de casos semethantes, isto é, enquanto para um processo

Licitatório, Concorrência Públ.ica n' 004/2020, a recorrida foi DESCLASSIFICADA, em outra, na

Concorrência Públ.ica n" 003/2020, eta é CLASSIFICADA EM PRIMEIR0 LUGAR.

Tal. decisão administrativa, afronta, invariavetmente, aos princípios

constitucionais da Legal.idade, da impessoal.idade e da isonomia, previstos no artigo 37, caput e

inciso XXl, da CF, bem assim, às disposições dos artigos 10, Vlll, e11, caput, e l, da Lei n' 8.429/1992
(Lei de lmprobidade Administrativa), uma vez que a Constituição Federal impõe a observância à

"igualdade de condições a todos os concorrentes"(v. Art. 37, inciso XXI), ao mesmo tempo em que

a Lei no 8.1+29/1992 consldera como ato de lmprobidade Administrativa, que causam prejuízo ao

erário, "frustrar a llcitude de processo ticitatório".

Tais irregutaridades, como se pode ver, resuttam na desctassificação da

referida [icitante, de acordo com o disposto no item 12.18 do Editat (referendado petas disposições
da Lei n" 8.óóó1993), que assim prescreve:
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As Propostas de Preços que não atenderem às condições deste

Edital, que oferecerem alternativas de ofertas e cotações, bem
como vantagens nela não previstas ou preços unitários e global
superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite
estabelecido o orçamento estimado da obra ou ainda, preços
unitários e gtobal manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrado 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, bem como aqueles que não atenderem ao

Artigo 44, § 3", da Lei n". 8.óóó1993. serão desclassifi
Deverá ser observado o disposto no Artigo 48 da Lei no.

8.óóófi?93, em especial o seu § lo para apuração de preços
unitários ou gtobal inexeguíveis."

(Grifos nossos)

Como se pode ver, não há como manter a decisão ora recorrida, uma vez que

restam patentes as irregutaridades apresentadas na proposta de preços da licitante, ora
recorrida, sendo medlda que se impõe, a sua desctassificação, em observância dos princípios da

Legal.idade, da isonomia e da vincutação ao Edital., que regem todas as ticitações e contratos
públ.icos.

IV - DO PEDIDO

Ante o exposto, requer, a ora recorrente, o conhecimento e o provimento do
presente recurso administrativo, para que essa douta CPL reforme a decisão ora recorrida e, com
base nas irregutaridades formais verificadas na proposta de preços apresentada pel.a Licitante,
Construtora Campos ElRELl, seja esta DESCLASSIFICADA, em respeito aos preceitos
constitucionais, legais e jurisprudenciais pertinentes.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

lmperatriz, 09 de outubro de 2020.

STEFANIO IRA GES
CPF.

ARCoS SERVTÇoS RBANOS EIRELI

nos@gmall.com
8 6r 1174-2351
lr eircossarulcosanba
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