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DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
À RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 2019/180006
Ref.: LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 001/2019-CODEC
EMENTA; Recurso interposto ao Resultado Final da Licitação Presencial n° 001/2019-CODEC,
que objetiva a contratação de em presa para restauração, conservação e proteção dos Distritos
Industriais de Ananindeua, Icoaraci, Barcarena e Marabá, administrados pela Companhia de
Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC), com fornecimento de mão de obra, máquinas,
equipamentos e todas as ferram entas necessárias para execução dos serviços, conforme
especificações constantes no Projeto Básico (Anexo 1ao Edital).
RECORRENTE: AMPLA CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI - EPP
INTERESSADA: CONSTRUTORA 3K LTDA

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal n° 13.303/2016, no Decreto Federal n°
8.945/2016, nos Decretos Estaduais n® 1.667/2016 e n° 2.121/2018, e ainda no Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará
(CODEC), a Comissão Perm anente de Licitação, designada pela Portaria n° 164/2019-RH/DAF,
de 23/09/2019, publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.991, de 24/09/2019, neste ato
representada pelas Sras. Jacelís Cristine Aguiar Borges, Presidente, Letícia G uedes Lobato,
Membro, e Amanda Cristina Jardim dos Santos, M embro‘ Suplente, prolatou DECISÃO AO
RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela em presa AMPLA CONSTRUTORA &
INCORPORADORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 28.333.517/0001-11, no qual a
m esm a manifestou oposição ao resultado final da Licitação Presencial n° 001/2019-CODEC, que
declarou vencedora para os Lotes 1 e 2 a em presa CONSTRUTORA 3K LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n’^’ 04.336.748/0001-10.
I.

RELATÓRIO

1.
A Licitação Presencial n° 001/2019-CODEC, aberta no dia 26/09/2019, teve sua terceira e
última sessã o realizada no dia 03/10/2019, com a em presa CONSTRUTORA 3K declarada
vencedora para o Lote 1 (Distritos de Ananindeua, Icoaraci e Barcarena), com o valor global de
R$ 3.758.996,41 (três milhões, setecentos e cinqüenta e oito mil, novecentos e noventa e seis
reais e quarenta e um centavos), e para o Lote 02 (Distrito Industrial de Marabá), com o valor de
R$ 636.898,21 (seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e um
centavos), por atender as condições fixadas no Edital, respeitar o critério do menor preço global e
possuir propostas em valores abaixo do estimado para a contratação.
2.
No dia 09/10/2019, à s 14:41 horas, a em presa AMPLA CONSTRUTORA, participante do
certame e inabilitada na fase de análise dos seu s docum entos de habilitação, apresentou
tempestivamente, via protocolo físico junto à CPL, recurso administrativo contra a decisão final da
Comissão, que declarou como vencedora dos Lotes 1 e 2 a em presa CONSTRUTORA 3K,
conforme razões anexadas nas fis. 816 a 820 dos presentes autos.
3.
Em síntese, a recorrente alega que a em presa CONSTRUTORA 3K deve ser inabilitada e
ter sua proposta desclassificada, considerando a s argum entações já registradas nas ATAS, solicita
também diligência para verificar a veracidade do acervo técnico apresentado pela
!_
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CONSTRUTORA 3K, requerendo ainda análise técnica d as propostas de preços, diante das
incoerências técnicas d estacad as e registradas em ATA, e destacando novam ente a inconsistência
apresentada na Planilha de BDI, com percentuais em desacordo à Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE) no Balanço Patrimonial.
4.
Por fim, a recorrente solicita a classificação da em presa AMPLA CONSTRUTORA,
argumentando que a m esm a apresentou a s propostas mais vantajosas para a Administração
Pública e dispõe de boa saúde financeira para a execução do objeto licitado.
5.
A em presa CONSTRUTORA 3K apresentou contrarrazões ao recurso no dia 15/10/2019,
às 11:15 horas, fis. 823 a 828 dos autos, antes do encerram ento do prazo que finalizava à s 17:00
horas do dia 17/10/2019, sendo, portanto, tempestiva.
6.
Resumidamente, a CONSTRUTORA 3K requer que o recurso Interposto pela em presa
AMPLA CONSTRUTORA seja totalmente improvido, por entendê-lo completamente vago,
superficial, confuso, protelatório e incongruente nos seu s pedidos, e, considerando as
argum entações de fato e direito expostas, concluiu pedindo a declaração definitiva da
CONSTRUTORA 3K como vencedora do certame.
7.
As Atas de realização da referida licitação constam às fls. 623 a 626 (Abertura do Certame
com recebimento dos Envelopes), fls. 759 a 761 (2® sessão ) e fls. 813 a 814 (3® e última sessão),
todas no Volume 4 dos autos do processo administrativo.
8.

É

0

relatório.

MERITO
1.
Inicialmente, cumpre ressaltar que com o advento da Lei Federal n° 13.303/2016 (Lei das
Estatais), a s licitações e contratos administrativos realizados no âmbito da Companhia de
Desenvolvimento Econômico do Pará - CODEC, que é uma sociedade de economia mista
integrante da Administração Indireta do Governo do Estado do Pará, ficam sujeitos aos com andos
previstos no seu Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) e na própria Lei das
Estatais, que funciona como b ase e orientadora do RILC.
2.
0 artigo 3° do RILC da CODEC prevê que as contratações devem observar os princípios
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculaçáo ao
instrumento convocatório, da busca de competitividade e do julgam ento objetivo [grifo nosso].
3.
Neste sentido, a Comissão Perm anente de Licitação deve conduzir a licitação sem pre
pautada nos princípios administrativos que a norteiam, em especial, aos Princípios da
Vinculacão ao Instrumento Convocatório e do Julgam ento Objetivo no que se refere à
verificação de cumprimento d as exigências editalícias, sejam a s relativas à apresentação das
Propostas de Preços ou a s relacionadas aos Documentos de Habilitação d as em presas que
ocupam a melhor classificação ou que passem a ocupá-la em razão da inabilitação da licitante
anterior.
4.
Portanto, basta compulsar os autos do Processo Licitatório em questão, em especial aos
registros feitos nas Atas, que se verifica que a análise documental e o Julgamento realizados pela
Comissão Processante observaram estritamente a s regras estipuladas no Edital (ato convocatório)
e na legislação aplicada aos referidos procedimentos. Senão vejamos:
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4.1.
A em presa recorrente AMPLA CONSTRUTORA, ap esar de apresentar
inicialmente a s m enores propostas de preço para os Lotes 1 e 2. conforme registrado na Ata de
Abertura no dia 26/09/2019 (fls. 623 a 626), obtendo assim a melhor classificação, não obstante,
foi inabilitada na F ase de Habilitação (Ata da 2® S essã o de fls. 759 a 760) por descumprir as
seguintes exigências do Edital;
a)
Não comprovação da boa situação financeira da em presa, com a análise do
Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do último exercício (fls. 556 a 564), em
conformidade com os itens 7.8, 7.8.2 e 7.8.3 do Edital, uma vez que se constatou o seguinte;
i)

Os índices contábeis de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC),
extraídos do último balanço patrimonial, não são superiores a 1 (um), como
exigido no item 7.8.2 do Edital e verificado à s fls. 558;

ii)

Não foi apresentado o índice de Solvência Geral (SG), que deveria constar
também à s fls. 558, e nem se pôde aferi-lo com exatidão; usando a fórmula
indicada no Edital, posto que inexistem a s contas do Passivo Circulante (PC)
e do Passivo não Circulante (PNC);

íii)

Os resultados informados para os índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez
Corrente (LC), à s fls. 556 e 558, não correspondem ao s valores reais obtidos,
considerando a s contas dispostas no Balanço Patrimonial, uma vez que o
demonstrativo não apresenta os itens; Realizável a Longo Prazo (RLP),
Passivo Circulante (PC) e Exigível a Longo Prazo (ELP);

iv)

As som as das contas Ativo e Passivo (fls. 556) não correspondem aos seus
totalizadores, uma vez que no Ativo não se inclui o item “Caixa Matriz” e no
Passivo não se inclui o item “Lucros no Período”;

v)

A conta “Lucros ou Prejuízos no Exercício” (fls. 556) diverge do informado no
Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) do período (fls. 557), uma vez
que em am bos deveria constar o mesm o valor de R$ 104.984,50;

vi)

As som as das contas no DRE (fls. 557) estão erradas.

b)
Descumprimento da exigência de Qualificação Técnica, previstas no Item 7.9 do
Edital, pois ap esar de ter apresentado 3 (três) A testados de C apacidade Técnica (fls. 572, 581 e
601) nos Serviços de CBUQ ~ Concreto Betuminoso Usinado à Quente, ap en as um deles estava
com a sua respectiva Certidão de Acervo Técnico junto ao CREA, à s fls. 600, descumprindo o
disposto na alínea “c" do referido item. D estaque-se que os atestados de fls. 572 e 581 foram
apresentados em cópias coloridas, sem assinaturas autenticadas do Engenheiro Civil da Prefeitura
Municipal de Ulianópolis, em desconformidade, portanto, ao s Itens 7.1 e 7.9.7 do Edital (fls. 521 a
622).
4.2.
Após a inabilitação da em presa AMPLA CONSTRUTORA, a Comissão passou à
verificação dos Documentos de Habilitação da 2® colocada em am bos os Lotes, CONSTRUTORA
3K, suspendendo a sessã o do dia 01/10/2019 para analisar e se manifestar sobre os
questionamentos dos licitantes registrados em Ata (fls. 813 a 814).
4.3.
A Ata da 3® S essão da licitação (fls. 813 a 814) traz os entendim entos da Comissão
quanto às observações feitas pelas em presas participantes em relação ao s Documentos de
Habilitação da CONSTRUTORA 3K, que são exatam ente os seguintes;
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a)
Quanto à s divergências apontadas nos percentuais de PIS e COFINS encontradas
nas Planilhas de Composição de BDI (fls. 372, 405, 442 e 464) e na Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE) de 2018 (fls.676 e 677 ) da CONSTRUTORA 3K, a Comissão verificou que é
possível que a CONSTRUTORA 3K pratique os percentuais indicados nas Planilhas de
Composição do BDI de 0,17% para o PIS e de 0,80% para o COFINS, considerando que a
combinação dos fatores de ser optante pelo Simples Nacional d esd e o dia 01/01/2019, conforme
consulta em anexo à s fls. 762, do seu possível faturamento anual e do seu porte empresarial, pode
determinar a aplicação de tais percentuais segundo enquadram ento d as Leis Complementares n®
123/2006 e n° 155/2016. No mais. é importante destacar que a em presa apresentou Declaração
de que a su a Proposta Inclui Todos o s C ustos (fls. 367). O que significa dizer que a
CONSTRUTORA 3K se subm eterá à s regras dispostas nas alíneas T , “f.1” e “f.2”, do item 6.2 do
Edital, que dispõem o seguinte;
“f) Declaração de que o preço proposto inclui to d o s o s cu sto s diretos e
indiretos, tais como: materiais, fornecimentos de certidões e documentos,
equipamentos, mão-de-obra, encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro,
entre outros, em especial, custos relativos a atividades fora da comarca sede da
Contratante, como viagens, estadias, transportes, alimentação e outros que se
fizerem necessários;
f.1) A inadimplência da licitante/contratada, com referência aos encargos
estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade p o r seu
pagamento ao Estado do Pará, nem poderá onerar o objeto desta licitação,
razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo
de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração Estadual;
f.2) Quaisquer tributos, d esp esa s e cu sto s om itidos ou incorretamente
cotados, serão considerados com o Inclusos nos preços, ainda que não tenham
causado a desclassificação da proposta por preço inexequlvel. Nestes casos, a
Administração não deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vencedora
fornecer os serviços sem ônus adicionais."
b)
Quanto à ausência do Certificado de Registro do Contador (CRC) d
CONSTRUTORA 3K, Sr. Ranielson Matos Costa, inscrito sob o n° PA-015929/0-3, a Comissão ao
realizar diligência junto ao site do conselho Regional de Contabilidade do Pará (CRC/PA), verificou
que 0 mesmo encontra-se devidamente registrado junto ao seu órgão de classe, com situação
ATIVA, conforme consulta anexa à s fls. 763.
4.4.
Após os devidos esclarecimentos, a Presidente da CPL solicitou à
CONSTRUTORA 3K, conforme item 10.2, 1^ parte, c/c o item 10.10 , a retificação da Planilha
Orçamentária do Distrito de Ananindeua (fls. 402) com a manutenção do valor global ofertado,
considérando o erro encontrado no quantitativo do subitem 2.2.6, onde consta 1 (uma) unidade ao
invés das 8 (oito) definidas na Planilha Básica (Anexo I.B do Edital), a qual foi entregue durante a
sessão e devidamente rubricada pelos representantes credenciados d as dem ais licitantes
presentes.
5.
Frise-se que a em presa AMPLA CONSTRUTORA questionou as inconsistências
encontradas nas Planilhas de Composição de Custos apresentadas pela CONSTRUTORA 3K, por
entender que o fracionamento de itens unitários e o fato de que alguns insumos apresentados
estão com valor acima do fixado pelo Banco de Dados SINAPI causariam a desclassificação da
proposta.
6.
Contudo, por se vincular à s regras do Edital, considerando os Princípios da Vinculação
ao Instrumento Convocatório e do Julgam ento Objetivo, a Comissão deve se utilizar dos
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critérios estabelecidos objetivamente para su as análises, que não incluíram como causa de
desclassificação e/ou inabilitação d as participantes, a s com posições dos custos unitários, m as tão
som ente a apresentação obrigatória d as Planilhas Orçamentárias B ásicas acom panhadas dos
seu s Cronogramas Físico-Financelros para cada Distrito Industrial, conforme previsto no Item 6.3
do Edital:
6.3. Serão incluídos obrigatoriamente no Envelope de n° 01 (Proposta de
Preço), devidamente preenchidos, os seguintes documentos/anexos:
6.3.1. Planilhas Orçamentárias para cada Distrito Industrial (Anexos I.A a i.D);
6.3.2. Cronograma Físico-Financeiro para cada Distrito Industrial (Anexo I.E).
7.
Cumpre, por fim, esclarecer que a Comissão, só depois de verificar o integral cumprimento
pela CONSTRUTORA 3K d as exigências do Edital, tanto na apresentação d as Propostas de
Preços, quanto nos Documentos de Habilitação, decidiu por habilitá-la e declará-la vencedora dos
Lotes 1 e 2.
9.
Infelizmente, verifica-se que a em presa recorrente busca uma forma de retomar o
procedimento licitatório que “estava em su a s m âos’\ m as que infelizmente não pôde manter, por
descumprir ou não cumprir a s exigências de habilitação. E n essa tentativa procura qualquer
possibilidade que gere a desclassificação da CONSTRUTORA 3K, o que, no entendimento da
Comissão, não existe, salvo melhor juízo.
10.
Dito isso e pelos motivos aqui elencados, a Comissão Perm anente de Licitação não verifica
razões suficientes para reconsiderar sua decisão final, a qual considerou a CONSTRUTORA 3K
vencedora para os Lotes 1 e 2.

CONCLUSÃO
1.
Diante de todo o exposto, do regular processam ento do recurso administrativo interposto
pela em presa AMPLA CONSTRUTORA, da apresentação tempestiva d as contrarrazões da
em presa CONSTRUTORA 3K, a Comissão Perm anente de Licitação DECIDE manter com o
vencedora d os iotes 1 e 2 a CONSTRUTORA 3K LTDA e sugere o TOTAL INDEFERIÍVIENTO
do Recurso Administrativo interposto pela em presa AMPLA CONSTRUTORA.
2.
Neste sentido, encaminho os autos para apreciação e decisão superior do Excelentíssimo
Senhor Presidente da CODEC.
Belém (PA), 22 de outubro de 2019.

Jaceiís Cristine Aguiar Borges
Presidente da CPL
.etícia G u e d ^ Lobato
Membro da CPL
A n ia n ^ Cristina Jardim d o s Santos
L ^ e m b r o Suplente da CPL
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