
















Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº : 202011000248083
Objeto : Contratação de empresa(s) especializada(s) para desenvolvimento de projetos
complementares destinados à construção do novo prédio do Fórum Criminal de Goiânia
(bloco B) com auditórios do Júri (bloco C)
Assunto: Recursos Administrativos

DOS FATOS

Trata-se da análise de recurso administrativo interposto  pela empresa  MASI
ENGENHARIA –  PROJETOS & OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos,  contra a decisão de desclassificação de proposta emanada pela
Comissão Permanente de licitação quando da análise das propostas referente a licitação
nº 086/2020, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço por lote, que tem por
objeto  a contratação de  empresa(s) especializada(s) para desenvolvimento de projetos
complementares destinados à construção do novo prédio do Fórum Criminal de Goiânia
(bloco B) com auditórios do Júri (bloco C).

DAS RAZÕES

Alega a Recorrente que muito embora tenha encaminhado declaração de renúncia
em  relação  à  fase  de  habilitação,  não  concorda  com  a  decisão  de  desclassificação
emanada pela Comissão Permanente de Licitação que não permitiu sua participação na
disputa do lote 10, referente à compatibilização dos projetos.

Considerando que não existe, no edital, nenhuma exigência de comprovação de
capacidade técnica para a compatibilização dos projetos, muito embora seja um serviço
relevante, não poderia ter sido cobrada pois suplanta as regras do edital.

Requer,  portanto,  seja  validada  a  proposta  apresentada  pela  empresa  MASI
ENGENHARIA  –  PROJETOS  &  OBRAS  LTDA para  o  referido  lote  sendo,  por
consequência, declarada vencedora por ser detentora da melhor oferta para o lote.

CONTRARRAZÕES

Não foram apresentadas contrarrazões.
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

DO MÉRITO RECURSAL

Após  análise  das  razões  recursais  e  revistas  as  exigências  contidas  no  edital
acerca da capacidade técnica tem-se que:

1.  O  Edital  exige,  para  a  qualificação  técnica,  única  e  exclusivamente a
comprovação da capacitação técnico-profissional de cada um dos engenheiros ou
arquitetos indicados como responsáveis pela elaboração do(s) projetos(s), objeto da
licitação, através de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, acompanhados das respectivas certidões de acervo
técnico ou registro de responsabilidade técnica (CAT ou RRT), emitidas pelo CREA ou
CAU,  comprovando  a  elaboração  de  projetos  com  características  semelhantes  aos
licitados. 

Extrai-se do Anexo I do Termo de Referência, anexo do edital que:

LOTE 10 –
COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ARQUITETÔNICO
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
Neste lote pretende-se a contratação de empresa com profissional técnico para
realização  de  serviços  de  compatibilização  dos  projetos  arquitetônico  e
complementares  da  obra  do  Novo  Fórum  Criminal  de  Goiânia  e  anexo  dos
Auditórios do Júri.
O vencedor deste lote não poderá ser o projetista de nenhum dos projetos
complementares,  já  que  será  responsável  pela  compatibilização  dos
projetos. (grifei)

Considerando  que  não  há  nenhum  interesse  do  Tribunal  de  Justiça  em  alijar
competidores do certame, entende-se que a Recorrente tem razão ao questionar acerca
da sua desclassificação tendo em vista não haver, no ato convocatório, a exigência de
atestados para comprovação dos serviços de compatibilização.

Importa ressaltar que o Termo de Referência, parte integrante do edital, deixa bem
claro que o vencedor do lote de compatibilização não poderá ser o projetista de nenhum
dos projetos complementares, fato esse não observado pela Comissão Permanente de
Licitação quando da análise das propostas. 

Diante  dos  fatos,  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  retifica  sua  decisão,
validando todos os valores propostos  pelas empresas habilitadas para o lote  10,  nos
termos da planilha anexa.
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

CONCLUSÃO

Conhece a Comissão Permanente de Licitação do recurso interposto pela empresa
MASI ENGENHARIA – PROJETOS & OBRAS LTDA, por considerá-lo tempestivo e pelas
razões retromencionadas, pugna pelo seu provimento, decidindo, por unanimidade, pela
validação de todas as propostas apresentadas pelas empresas habilitadas para o lote 10
(dez),  declarando  vencedora  a  empresa PETRUS  ENGENHARIA,  CONSTRUÇÃO  E
ADMINISTRAÇÃO LTDA,  por ter apresentado o menor dos valores propostos para o
referido lote, sendo mantidas as demais decisões lavradas em ata.

Isto posto, encaminhem-se os autos à Diretoria-Geral para homologação.

Goiânia, 19 de janeiro de 2021.

Rogério Jayme
Presidente da CPL

Elma Guimarães
Membro 

Marcelo de Amorim
Membro
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Lote

Empresas tecnicamente habilitadas

Projetos

1 Fundação R$ 17.995,50 R$ 29.992,50 R$ 30.818,29 R$ 31.850,00

2 R$ 168.000,00 R$ 198.000,00 R$ 360.000,00 R$ 188.807,70

3 Hidrossanitário e combate a incêndio R$ 109.629,90 R$ 182.716,50 R$ 146.173,70 R$ 199.100,00

4 R$ 160.000,00 R$ 189.000,00 R$ 300.000,00 R$ 176.626,56 R$ 385.000,00

5 Impermeabilização R$ 48.724,57 R$ 115.500,00

6 Elevadores R$ 30.452,86

7 Pavimentação com juntas de piso R$ 52.530,75 R$ 30.452,86

8 Detalhamento de fachada R$ 17.500,00 R$ 18.750,00 R$ 24.362,28

9 Climatização R$ 134.000,00 R$ 91.358,57

10 Compatibilização R$ 72.800,00 R$ 84.000,00 R$ 97.449,14 R$ 89.600,00

Total por empresa R$ 473.125,40 R$ 84.000,00 R$ 200.988,86
Valor total da licitação R$ 758.114,26
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