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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONE
Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos : É

CGCIMF N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 éob àséServicos

Novo Horizonte, 07 de Janeiro de 2021.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 279/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 044/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, EM SISTEMA
CONSTRUÇÃO MODULAR, PARA AMPLIAÇÃO DA CMEI PROFº MARIA

VIRGINIA C. DE GODOY

Face ao ofício encaminhado de f1.347 pela Divisão de Licitações à este

departamento, no que tange ao recurso impetrado pela empresa J.A.F

CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA LTDAe contrarrazão apresentada

pela empresa POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA,com imputação de

que há “ jogo de planilhas”, deixo meu parecer.
Não há impropriedade.

Sem mais para o momento aproveitamos para renovar nossos votos de mais

elevada estima.

A

Í,
Vitor Galhardi Neri

í

AJoãoHd dO bras e Serviços Públicos

llmo. Sr.
Jéthero Sérgio Rodrigues
Presidente da CPL
Novo Horizonte - SP

Rua Prudente de Morais, 369 — Vila Bauman — Novo Horizonte — SP — Fone (17) 3542-4598
Email: obraseservicos(Bnovohorizonte.sp.gov.br
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VISÃODE LICITAÇÕESECONTRATOS NoviHorizonte=
"ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA

REAVALIAR A DECISÃO EM 1º LUGAR A LICITANTE POLIBOX SISTEMAS

CONSTRUTIVOS LIDA, NA ATA DE "ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

A TOMADA DE PREÇOS Nº 044/2020 CONSTANTE DO PROCESSO

LICITATÓRIO Nº 279/2020", EM RAZÃO DO RECURSO INTERPOSTO

TEMPESTIVAMENTE PELA LICITANTE J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA

METÁLICA LTDA JUNTADO A FOLHAS 336/340 DOS PRESENTES AUTOS,

CONJUNTAMENTE COM A IMPUGNAÇÃO AO RECURSO APRESENTADO PELA

RECORRIDA POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LIDA, JUNTADO A FOLHAS

343/3468 DOS AUTOS”.

Aos 8 (oito) dias do mês de janeiro de 2021, as 10:00 horas,
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações
para conhecer do recurso impetrado pela J.A.F. CONSTRUTORA E

ESTRUTURA METÁLICA LIDA, conjuntamente com a impugnação ao

recurso apresentado pela POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA,

assim dispondo: Registra a Comissão que ao receber o recurso
e impugnação já exposta, houve por bem encaminhar os autos do

processo à Diretoria de Obras e Serviços Públicos (fl. 347),

que manifestou-se em relatório técnico juntado a folhas 348,

no qual trouxe elementos capazes de convencer esta Comissão

que não houve o jogo de planilha no, ao ver dos membros desta
Comissão, recurso com características altamente confusas,
baixo fundamentos e com características meramente proletória
do recurso apresentado pela recorrente J.A.F. CONSTRUTORA E

ESTRUTURA METÁLICA LTDA. Mesmo assim, em cumprimento ao rigor
formal do comando da Lei nº. 8.666/93, como exposto, deu

regular tratamento ao recurso insculpido, com os devidos
encaminhamentos e providências previstos nos 8 $ 3º e 4º,
do artigo 109, da Lei 8.666/03. Desta feita, a Comissão

Permanente de Licitações, com fundamento e do dever por força
do disposto no 8 4º do mesmo artigo, volta a analisar a

decisão assentada na ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS A TOMADA

DE PREÇOS Nº 044/2020, datada de 21 de dezembro de 2020,

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 -- centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacaoQDnovohorizonte.sp.gov.br
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constante a folhas 324/325 dos presentes autos para, no

mérito, MANTER A DECISÃO DE CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR DA

PROPOSTA DA LICITANTE POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LIDA, por
entender que os elementos do recurso apresentado pela
licitante .A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA LIDA, não

trouxe qualquer elemento capaz de levar a comissão a

reconsiderar a decisão recorrida. Em síntese, a Comissão não

conseguiu ver nos argumentos do recurso, mesmo porque não fez

juntada de prova alguma, quanto ao suposto jogo de planilha,
RN situação inexistente trazida no relatório técnico da Divisão

de Obras a folhas 348. Nada mais a constar, e considerando que

a decisão se deu por unanimidade dos membros da Comissão, faz-
se os autos subir para efeito do julgamento do recurso pelo
Senhor Prefeito Municipal, por força da parte final do 34º,
do artigo 109, da i nº. 8.666/02. Eu, Antonio Brito
Mantovani secretariei a presente sessão, lavrei a

presente com a assentada da decisão, assinando-a com os
demais membros da Comissão Permanente de Licitações.

+8ss,
DAVID CARNEVALT PIMENTEL

Membro

MARIA CLARA SILVEIRA ZOQUI

Membro
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GABINETE DO PREFEITO

Senhor Prefeito,

Faço os autos subir a Vossa Excelência para
julgamento do recurso, com fulcro no 8 4º "in fine”, do

artigo 109, da Lei 8.666/98.

Novo Horizonte, 08 de janeiro de 2021

AsseRITO MANTOVANI

Ps
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PROCESSO Nº 279/2020
TOMADA DE PREÇOSNº 044/2020

DESPACHO:

À Procuradoria Jurídica para manifestação quanto ao

Ra recurso e impugnação, conjuntamente com o relatório da

Divisão de Obras (f.348)e manifestação da Comissão

assentada na ata de fis. 349/350.

Devolva-se a seguir para julgamento do recurso.
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« PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
PROCURADORIA JURÍDICA

Praça Doutor Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, Novo Horizonte - São Paulo
Fone: 17 3543 9000 E-mail: juridico(Bnovohorizonte.sp.gov.br

PROCESSO: 279/2020

Tomada de Preços: 044/2020

Interessado: Administração Pública Municipal

PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA

Trata-se de processo licitatório que, por meio de licitação na
modalidade tomada de preços, busca a contratação de pessoa jurídica para execução de

obra de engenharia para ampliação da CEMEI Professor Maria Virginia C. De Godoy.

Aos 21 de dezembro de 2020 foi realizada sessão de abertura de

envelopes (fis. 331/332), sendo o objeto da licitação adjudicado à licitante Polibox

Sistemas Construtivos Ltda. (fls. 333).

Irresignada, a licitante JAF Construtora e Estrutura Metálica Fireli

apresentou recurso (fls. 336/346).

O recurso foi analisado pela Comissão de licitação (fls. 349/350),

que, em juízo de reconsideração (art. 109, 8 4º, da Lei 8.666/93), manteve a decisão

recorrida.

Os autos foram enviados ao Prefeito do Município, autoridade

competente para análise do recurso, que requereu a análise do processo pela
Procuradoria Jurídica.

É o relatório do necessário.

A recorrente alega em suas razões recursais que a licitante

vencedora fez jogos de planilhas, requerendo a apresentação de “uma composição de preços

unitários para a execução do objeto, pois o preços do item cotação a empresa não consegui fazer sua
execução do objeto. (fls. 340)”
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PROCURADORIA JURÍDICA
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A planilha orçamentária já consta a fls. 76/77, não tendo sido

impugnada pela recorrente quando publicado o edital. Ressalte-se que nem mesmo nas

razões recursais é questionada a composição da planilha, de modo que descabido

qualquer questionamento, nesse momento,a respeito da matéria.

A real alegação da recorrente, pelo que se extrai de suas razões

recursais, é que a proposta vencedora é inexequível, pois afirma que “o preços do item

cotação a empresa não consegui fazer sua execução do objeto (fls. 340). Ou seja, o recorrente
busca, no recurso em análise, a desclassificação da proposta vencedora, por entendê-la

inexequível.

Sobre a questão da inexequibilidade da proposta, a Lei nº 8.666/93

prevê:

Art. 48. Serão desclassificadas:

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com

preços manifestamente inexegiiíveis, assim considerados aqueles que não

venham a ter demonstrada 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, condições estas necessariamente especificadas no ato

convocatório da licitação.

$ 1º. Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo, consideram-se

manifestamente inexegiiíveis, no caso de licitações de menor preço para
obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingiienta

por cento) do valor orçado pela Administração ou

b) valor orçado pela Administração.

À verificação da inexequibilidade da proposta se verifica a partir do

orçamento detalhado apresentado pela Administração Pública. Sobre a questão, Marçal

Justen Filho ensina:

A questão fundamental não reside no valor da proposta, por mais infimo

que o seja — o problema é a impossibilidade de o licitante executar aquilo

que ofertou. A formulação desse juízo envolve uma avaliação da capacidade

patrimonial do licitante. Se ele dispuser de recursos suficientes e resolver

incorrer em prejuízo, essa será uma decisão empresarial privada. Não cabe

à Administração a tarefa de fiscalização da lucratividade empresarial

privada. Sob esse ângulo, chega a ser paradoxal a recusa da Administração

em receber proposta excessivamente vantajosa.

Aliás, observe-se que a eliminação de ofertas de valor reduzido pode

configurar, por si só, uma ofensa aos princípios da competição leal. Num

sistema capitalista, os agentes econômicos são livres para formular

propostas e, ao longo da competição pela clientela, promover a redução

contínua de seus preços. Logo, impedir uma prática essencial ao

capitalismo caracteriza uma distorção do processo de competição, em que se

pretende impedir a obtenção de contratação por aquele que formula a

proposta de menor valor. (Comentários a Lei de Licitações e Contratos
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Administrativos, 11º edição, Editora Dialética: p. 455-456)

Utilizando-nos dos critérios objetivos fixados nas alíneas “a” e “b”
do 5 1º doart. 48 da Lei nº 8.666/98, verificamos quea proposta vencedora corresponde a
77.74337619885% do valor orçado pela Administração e 79.458836382559% da média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingúenta por cento) do valor
orçado pela administração, de modo que a proposta está acima dos 70% fixados na Lei de
licitações para considerar a proposta inexequível.

Por fim, observamos que o ônus de prova é do recorrente, nos
termos do art. 373, I cc. art. 15 do CPC, não tendo a recorrente demonstrado a

inexequibilidade da proposta vencedora.

Em face do exposto, nos manifestamos pelo recebimento e
NEGATIVA de provimento do recurso apresentado por e JAF Construtora e Estrutura
Metálica Eireli, por estar atendido o disposto no art. 48 da Lei nº 8.666/93 e por não ter o
Tecorrente demonstrado a inexequibilidade da proposta, ônus de prova que lhe cabia.

E o parecer. À consideração superior.

Novo Horizonte/SP, 14 de janeiro de 2021.
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CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 at
PROCESSO. Nº 279/2020

TOMADA DE PREÇOSNº 044/2020

DESPACHO:

Pelas razões constantes de fl. 348, trazida pela Diretoria de Obras e

Serviços Públicos, manifestação da Comissão Permanente de Licitações às fls.

349/350,e parecer da Procuradoria Jurídica de fls. 353/356, no mesmo sentido,

que adoto por fundamento, conheço do recurso impetrado pela empresa
J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA EIRELI (FLS.
336/340) E, NO MÉRITO, JULGO-O IMPROVIDO.

HOMOLOGOo procedimento licitatório acima, em face do parecer
exarado pela Comissão Permanente de Licitações, devidamente designadae;

ADJÚDICO seu objeto, sob o regime de empreitada por preço

global, em favor da Licitante: POLIBOX SISTEMA CONSTRUTIVOS

LIDA, CNPJ/MF Nº 02.807.490/0001-68, cujo preço global foi de R$

139.045,28 (cento e trinta e nove mil e quarenta e cinco reais e vinte e oito

centavos).

Comunique-se e dê-se prosseguimento.


