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Nome DIRETORIA DE OBRAS

Assunto MANUTENÇÃO PREDIAL-CONSTRUÇÃO-REFORMA

 

 

 

D E S P A C H O

 

Tratam os autos do procedimento licitatório instrumentalizado pelo

Edital de Licitação nº 025/2019, na modalidade Concorrência, do tipo menor

preço, sob o regime de empreitada por preço global, objetivando a contratação

de empresa de engenharia especializada para a reforma do Bloco “B” do

Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no valor estimado de R$

99.538.433,94 (noventa e nove milhões, quinhentos e trinta e oito mil,

quatrocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos).

Após ultrapassada a fase de habilitação, foi realizada a sessão de

abertura das propostas de preços (eventos 353/362), onde sagrou-se vencedora

a empresa Ademaldo Construções e Projetos, cuja proposta ofertada foi de R$

68.284.925,48 (sessenta e oito milhões, duzentos e oitenta e quatro mil,

novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) (eventos 363 e 364).

Proposto o recurso pela empresa EHS Construtora e Incorporadora

Ltda., detentora da segunda melhor proposta (evento 365), a matéria foi

analisada pela Comissão Permanente de Licitação e pela Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral (eventos 367, 378 e 380), ambas posicionando-se pela

adequação da proposta apresentada pela empresa Ademaldo Construções e

Projetos Ltda., detentora do menor preço, e pelo conhecimento e não provimento

do recurso.
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Outrossim, a Diretoria de Obras, unidade técnica demandante,

analisou toda a documentação relacionada à capacidade técnica e proposta

financeira, posicionando-se também por sua regularidade (evento 379).

Diante das informações e documentos constantes dos autos, acolho o

parecer jurídico constante do evento retro e, com fulcro no artigo 43, inciso VI e

artigo 48, §1º, alínea “a” da Lei nº 8.666/1993:

a) conheço do recurso interposto pela empresa EHS Construtora e

Incorporadora Ltda., mas nego-lhe provimento;

b) homologo o resultado da concorrência instrumentalizada pelo Edital

nº 25/2019 e, de consequência, autorizo a contratação da empresa Ademaldo

Construções e Projetos, no valor de R$ 68.284.925,48 (sessenta e oito milhões,

duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e

oito centavos).

Publique-se o presente despacho, acompanhado da íntegra do

parecer jurídico colacionado ao evento retro.

Encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para emissão da nota

de empenho respectiva.

Após, retornem-se à Assessoria Jurídica desta unidade para a

formalização do ajuste.

 Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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Diretoria-Geral

Processo nº 201811000137492

Nome DIRETORIA DE OBRAS

Assunto Manutenção Predial – Construção - Reforma

P A R E C E R 

Tratam os autos do procedimento licitatório instrumentalizado pelo

Edital de Licitação nº 025/2019, na modalidade Concorrência, do tipo menor preço,

sob o regime de empreitada por preço global, objetivando a contratação de empresa

de engenharia especializada para a reforma do Bloco “B” do Complexo do Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás.

Observa-se que ultrapassada a fase de habilitação, foram abertos os

envelopes  de  preços,  consoante  eventos  355/362,  restando  classificadas  as

empresas relacionadas na ata de abertura de propostas (evento 364), publicada na

data de 20.09.2019.

Em relação ao resultado das propostas de preços, em que sagrou-se

vencedora a empresa Ademaldo Construções e Projetos, foi proposto o recurso por

parte  da  empresa  EHS  Construtora  e  Incorporadora  Ltda.  (evento  365)  e

apresentadas contrarrazões (evento 366).
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Diretoria-Geral

Após análises e  diligências complementares  (eventos  367/378),  o

feito  aportou  novamente  nesta  Diretoria-Geral  para  análise  conclusiva  de todo o

procedimento.

Em decorrência  disso,  a  matéria  foi  submetida a  esta  Assessoria

Jurídica.

É o relatório, opino.

Como já ressaltado no evento 350, o presente opinativo toma por

base os elementos constantes dos autos em epígrafe e que reclamam a análise sob

o ângulo jurídico, não competindo a este órgão de assessoramento imiscuir-se em

searas outras como conveniência, oportunidade e técnicos.

A  par  desta  importante  consideração,  observa-se  que  o  feito

encontra-se instruído de forma adequada e demanda a análise jurídica tão somente

quanto aos atos e fatos posteriores à fase de habilitação, já que todas as fases

anteriores foram examinadas e saneadas ao seu tempo, inclusive com suporte em

pareceres técnicos e jurídicos.

Desta  feita,  uma questão de ordem jurídica  emerge dos autos  e

necessita  ser  analisada,  que  é  a  apresentação  de  recurso  administrativo  pela

empresa EHS Construtora e Incorporadora Ltda. 

A respeito,  o  Edital  de  Licitação  nº  25/2019  rege  a  matéria  nos

seguintes termos:
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Diretoria-Geral

10.1 O recurso, cabível nos termos do inciso I, do art. 109, da Lei 8.666/93,
deverá ser interposto, por escrito, dirigido à autoridade superior do Tribunal de
Justiça  do  Estado  de  Goiás  e  encaminhado  à  Comissão  Permanente  de
Licitação, via Protocolo Administrativo deste Tribunal de Justiça ou através do
e-mail licitacao@tjgo.jus.br.
10.2 O recurso interposto fora do prazo legal não será conhecido. 
10.3  Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos
interessados na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação situada no
3º (terceiro) andar, do Anexo I do Tribunal de Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06,
Setor Oeste, em Goiânia-GO. 
10.4 O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as
propostas  terá  efeito  suspensivo,  podendo  a  autoridade  competente,
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais
recursos interpostos, eficácia suspensiva. 
10.5  Interposto,  o  recurso  será  comunicado  aos  demais  licitantes,  que
poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
10.6  Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos
procedimentais,  a  autoridade  competente  fará  a  adjudicação  do  objeto  ao
licitante vencedor.

Tais  disposições  alinham-se ao  que prescreve  a  Lei  nº  8.666/93,

veja:

Art.  109.  Dos  atos  da  Administração  decorrentes  da  aplicação  desta  Lei
cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:
a) (...)
b) julgamento das propostas;
§1º (...)
§ 4º O recurso  será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo
de  5  (cinco)  dias  úteis,  ou,  nesse  mesmo  prazo,  fazê-lo  subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade. (destaquei)

Nesse norte, observa-se que a Comissão Permanente de Licitação,

autoridade que analisou as propostas de preços, por isso recorrida, manifestou-se

por duas vezes nos autos (eventos 367 e 378), das quais se extrai que a decisão de

classificação (evento 364) não foi reconsiderada. 
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Diretoria-Geral

Daí  chegar-se  à  conclusão  de  que  a  matéria  foi  remetida  à

autoridade superior, in casu, o Diretor-Geral deste Tribunal de Justiça.

Nestes  termos,  esta  Assessoria  Jurídica  manifesta-se  pelo

conhecimento do recurso, posto que tempestivo.

No mérito, o recurso se baseia em dois argumentos: proposta com

prazo  de  validade  vencido  (item  6.1.1,  "e"  do  edital)  e  desrespeito  aos  limites

máximos de preços unitários (item 8.2 do edital).

Foram ofertadas  contrarrazões no  evento  366 argumentando,  em

síntese, que a proposta tem como referência de prazo a abertura do envelope de

preços, portanto válida, e que a proposta de preços está em consonância com o

Decreto Federal 7.983/2013 e manual de orçamentação do Tribunal de Contas da

União.

Da soma das manifestações da Comissão Permanente de Licitação,

extrai-se que o recurso não deve ser provido, já que a proposta está válida nos

termos  do  edital  e,  promovida  a  diligência  prevista  no  artigo  43,  §3º  da  Lei  nº

8.666/93, tanto os preços unitários quanto global respeitam os valores de referência.

Nesse ponto, esta Assessoria Jurídica se alinha às conclusões finais

da Comissão Permanente de Licitação, como passo a abordar.

A respeito da validade das propostas, o edital 25/2019 arregimenta:
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Diretoria-Geral

6.1  A  proposta  deverá  ser  apresentada  em  01  (uma)  via  impressa,  em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas.
6.1.1 A proposta de preço deverá conter:
a) (...)
e) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data da abertura dos envelopes de proposta de
preço. Caso não seja indicado, considerar-se-á válido por 60 (sessenta) dias;
(grifei)

A proposta da empresa recorrida, aglutinada no evento 355 (fls. 03),

é clara ao estabelecer que "Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias". Ora, a

simples leitura da proposta em consonância com a expressa disposição editalícia

nos leva à inarredável conclusão de que o termo inicial dos 60 (sessenta) dias é a

data da abertura da proposta de preços.

Outrossim, ainda que a proposta dissesse que se contaria o prazo

da  data  de  sua  assinatura,  o  que  nem é  o  caso,  caberia  a  esta  Administração

diligenciar a matéria para permitir a confirmação da validade da proposta, já que em

qualquer procedimento licitatório, em especial de grande complexidade, como a dos

autos, não é possível prever a data em que serão abertas as propostas de preços

diante dos recursos possíveis e trâmites administrativos decorrentes.

Aliás,  há  muito  foi  reconhecido  que  diligências  que  tenham  por

escopo privilegiar  o alcance do interesse público não é uma faculdade,  mas um

dever da Administração Pública. Por tal motivo, a diligência fulcrada no art. 43, §3º

da Lei  nº 8.666/93, que visou a adequação da proposta financeira em relação à

observância dos preços unitários encontra guarida na jurisprudência do Tribunal de

Contas da União, observe:
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Diretoria-Geral

"É cabível a promoção de diligência pela comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, para esclarecer ou complementar a instrução do
processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta.
Excerto
Relatório:
7.15 Não obstante ter sido observada a existência de erro nos cálculos da
proposta, a Lei de Licitações em seu § 3º do art. 43 dispõe o seguinte:
'Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:
(...)
§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior,  em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a  instrução  do  processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de  documento  ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.'
7.16 Desse modo, a justificativa de que não haveria como serem refeitos
os cálculos pelos responsáveis a fim de averiguar em que consistia o
erro da proposta não se sustenta, uma vez que a Lei de Licitações traz a
possibilidade  de  promoção  de  diligência  para  esclarecimentos  e
informações complementares.
7.17  Propõe-se,  então,  que  as  razões  de  justificativa  apresentadas  pelos
responsáveis  sejam  acatadas  parcialmente  por  este  Tribunal  e  que  seja
determinado à CGLA/MDS que atente à possibilidade de promoção de
diligência pela Comissão ou autoridade superior,  em qualquer fase da
licitação,  destinada  a  esclarecer  ou  a  complementar  a  instrução  do
processo  licitatório,  vedada  a  inclusão  posterior  de  documento  ou
informação  que  deveria  constar  originariamente  da  proposta,  em
conformidade com o § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93. 
Acórdão:
9.6. determinar:
9.6.1.  à Coordenação-Geral  de Logística e Administração do MDS - CGLA
que:
[...]
9.6.1.9. atente à possibilidade de promoção de diligência pela comissão
ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, para esclarecer ou
complementar  a  instrução  do  processo  licitatório,  vedada  a  inclusão
posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar
originariamente da proposta, em conformidade com o § 3º do art. 43 da
Lei  8.666/1993;  (acórdão  4827/2009  -  Segunda  Câmara,  relator  Aroldo
Cedraz)
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Diretoria-Geral

No caso em apreço, a diligência para adequação da proposta aos

preços  unitários  máximos  orçados  pela  Administração  teve  por  claro  escopo

confirmar o cumprimento de uma previsão editalícia, que assim regulamenta:

8.2  Para  o  julgamento  das  propostas  apresentadas,  em  obediência  ao
disposto no art. 40, X, da Lei nº 8.666/93, serão considerados, como preços
máximos  aceitáveis,  os  valores  unitários  e  global  orçados pela
Administração. (destaquei)

Em outros termos, não houve nenhuma supressão de obrigação ou

quebra da objetividade do certame, pois a jurisprudência não só resguarda, mas

reconhece  o  dever  da  Administração  em proceder  à  diligência,  mesmo  que,  na

espécie, seja necessário a distribuição do valor excedente em outros itens unitários,

mantendo-se o preço global, veja:

9.4.  determinar  ao  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  17ª  Região/ES  que
submeta  a  planilha  orçamentária  resultante  da  aplicação  das  medidas
determinadas nos itens 9.3.1. a 9.3.25. à apreciação desta Corte, abstendo-
se de admitir aumento do preço global constante da proposta comercial
vencedora  do  certame,  sendo  permitida,  em caráter  excepcional,  nos
termos do edital  da  Concorrência nº  1/2009,  a  redistribuição do valor
correspondente  ao  eventual  excesso  verificado  nos  preços  unitários
para outros itens da planilha, desde que indicados, expressamente, os
itens em que se procedeu à alteração de preço, e respeitados, após a
readequação  desta,  os  limites  de  preços  unitários  e  global  fixados.
(acórdão 1847/2010 - Plenário - rel. André Luis de Carvalho) (com destaque
meu)

E mais recentemente:

9.3.  dar  ciência  ao  Serviço  Brasileiro  de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas
Empresas  do  Pará  que  a  desclassificação  de  proposta  vantajosa  à
Administração por  erro  de baixa materialidade que possa ser  sanado
mediante  diligência  afronta  o  interesse  público  e  contraria  a  ampla
jurisprudência deste Tribunal de Contas da União; (acórdão nº 2239/2018 -
Plenário - relatora Ana Arraes)
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Diretoria-Geral

Anote-se,  por  importante,  a  semelhança  deste  último  julgamento

com o  caso  em apreço,  por  colocar-se  em discussão  justamente  a  questão  da

promoção  de  diligências  para  resguardar  o  interesse  público,  razão  pela  qual

colaciono o excerto da Ministra relatora sobre a matéria:

25. Ademais, não há como acolher o posicionamento do Sebrae/PA no sentido
de que se tratava de omissão insanável  e  de que diligência “em qualquer
tempo” resultaria necessariamente em “novas propostas”, com violação ao §3º
do art. 43 da Lei 8.666/1993 e ao princípio da isonomia.
26.  A  diligência  que  objetivou  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 Ângulo Forte foi menor em R$ 478.561,41 em relação à da
empresa contratada, Sanecon.
27.  Essa diferença é relevante e não poderia ter  sido desconsiderada
pelo Sebrae/PA. (grifei)

Nesse passo, foi certificado pela Comissão Permanente de Licitação

(evento 378) que:

À luz dos critérios estabelecidos no item 8 do edital, entende a Comissão
Permanente de Licitação, que a nova proposta apresentada é a de menor
preço, atende às especificações do edital, atende ao critério do menor
preço global bem como o critério dos preços máximos aceitáveis, preços
esses limitados aos valores unitários orçados pela Administração. 
Dessa forma, ao ser processada a diligência, com a apresentação da nova
proposta em conformidade com os termos do ato convocatório, perdeu-se o
objeto do recurso interposto pela empresa EHS Construtora e Incorporadora
Ltda, posto que amparado, unicamente, na apresentação de valores unitários
superiores  aos  orçados  pela  Administração,  sendo  mantida,  portanto,  a
classificação inicial do certame.

Nestes termos, forçoso reconhecer que a realização da diligência,

como promovida, encontra amparo legal e a jurisprudência do Tribunal de Contas da

União  não  só  permite,  mas  determina  à  Administração  Pública  que  adote
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providências  para  resguardar  o  interesse  público,  inclusive  em  casos  de

desclassificação baseados na não observância dos preços unitários e globais.

De mais a mais, importante lembrar que a interpretação sistemática

das cláusulas editalícias e disposições legais aplicáveis ao processo licitatório deve

sempre apontar para a observância do que a doutrina denominou de supraprincípios,

que  além  de  ter  conteúdo  próprio,  orienta  a  exegese  de  todo  o  sistema

administrativista, como no escólio abaixo colacionado:

Todo o sistema de Direito Administrativo, a nosso ver, se constrói sobre os
mencionados princípios da supremacia do interesse público sobre o particular
e indisponibilidade do interesse público pela Administração” (MELLO, 1992, p.
18). 

Ora, caso sub examine, nota-se claramente que a única conduta que

representa a supremacia do interesse público sobre o dos particulares envolvidos na

concorrência é adoção da diligência para adequação dos itens unitários à exigência

do edital, isso porque, a desclassificação da proposta mais vantajosa, sob o aspecto

econômico, representaria o acréscimo do valor de R$ 5.242.309,40 (cinco milhões,

duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e nove reais e quarenta centavos).

Em outros termos, a diligência promovida deu concretização, a um

só tempo, aos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e a

indisponibilidade do interesse público, já que não pode o administrador público abrir

mão de recursos na ordem de 5 (cinco) milhões de reais apenas por não promover

uma diligência para, repito, reafirmar o cumprimento integral do edital.

Nessa ordem de ideias, esta assessoria jurídica manifesta-se pelo

conhecimento  e  o  não  provimento  do  recurso  apresentado  EHS  Construtora  e
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Incorporadora Ltda., acerca da classificação da empresa Ademaldo Construções e

Projetos.

Diante deste posicionamento e com vistas na fase procedimental em

que o feito se encontra, observa-se que a Diretoria de Obras, unidade técnica e

demandante,  acostou  o  memorando  nº  034/2019  aos  autos  (evento  379),

certificando  que  empresa  classificada  em  primeiro  lugar  atende  à  qualificação

técnica exigida e a proposta de preços alinha-se ao item 8.2 do edital nº 25/2019.

Em relação à documentação econômico-financeira, constata-se que

a  empresa  classificada  também  atende  ao  item  5.3.4,  restando  necessário,  no

momento  da  formalização  do  ajuste  a  atualização  das  certidões  constantes  das

propostas.

Sob a ótica da exequibilidade, a proposta apresentada necessita ser

avaliada  segundo  os  parâmetros  do  artigo  48  da  Lei  de  Licitações,  que  assim

descreve:

Art. 48.  Serão desclassificadas:
I - as  propostas  que  não  atendam  às  exigências  do  ato  convocatório  da
licitação;
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços
manifestamente inexeqüiveis, 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  inexeqüíveis,  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:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta
por cento) do valor orçado pela administração,  
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b) valor orçado pela administração.     

Pelo  que  se  extrai  da  norma  em  contraste  com  a  instrução

processual,  para  aferir  a  inexequibilidade,  faz-se  necessário  calcular  a  média

aritmética das propostas acima de 50% (cinquenta por cento) do valor orçado da

obra, isto é, R$ 49.769.216,97 (quarenta e nove milhões, setecentos e sessenta e

nove mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos).

Com  isso,  a  média  aritmética,  de  acordo  com  as  propostas

relacionadas no evento 364 é de R$ 80.663.625,91 (oitenta milhões, seiscentos e

sessenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa centavos),  e na forma

do §1º, alínea "a" do artigo 48 acima transcrito, são consideradas inexequíveis as

propostas  inferiores  a  70%  do  valor  desta  média,  isto  é,  inferiores  a  R$

56.464.538,13  (cinquenta  e  seis  milhões,  quatrocentos  e  sessenta  e  trato  mil,

quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos), o que não ocorre com a proposta

da empresa Ademaldo Construções e  Projetos,  já  que superior  ao  valor  mínimo

presumidamente inexequível.

Assim, por todo o exposto, considerando que todas as fases do 

processo licitatório foram cumpridas, observando os direitos de recurso e 

apresentadas todas as decisões fundamentadas em pareceres técnicos e jurídicos, 

esta Assessoria Jurídica manifesta-se:

a)  pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pela

empresa EHS Construtora e Incorporadora Ltda.

b) pela inexistência de óbice à homologação do resultado licitatório

para contratação da empresa Ademaldo Construções e Projetos, por ter apresentado
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a proposta mais vantajosa, na forma do item 8.1 do edital, e que mais se alinha aos

termos do art. 3º da Lei nº 8.666/93, no valor de R$ 68.284.925,48 (sessenta e oito

milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta

e oito centavos) para a reforma do Bloco “B” do Complexo do Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás.

É o parecer que submeto à apreciação do Diretor-Geral.

Marcos Nunes Laureano

Assessor Jurídico

De acordo:

Leandra Vilela Rodrigues Chaves
Coordenadora do Assessoramento da Diretoria-Geral
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