ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

TOMADA DE PREÇOS 01/2019
PROCESSO 361317/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de
adequação de acessibilidade e sinalização viária da Sede do Departamento E stadual
de Trânsito - DETRAN/MT.

DOS FATOS INICIAIS
Compareceram na sessão inaugural, a Comissão Permanente de Licitação
devidamente constituída e as empresas MOROCOSKI CONSTRUÇÕES LTDA EPP –
CNPJ: 06.201.820/0001 -28, representada pelo Sr. RODOLFO RODRIGUES DE
QUEIROZ – CPF: 039.752.981 -38 e CONSTRUTORA W MENDES LTDA EPP – CNPJ:
13.252.128/0001-94, representada pelo Sr. IZAIAS MENDES DA SILVA – CPF:
973.837.839-72.
Aberto os envelopes das pro postas comerciais das empresas habilitadas, foi
consignado vistas aos presentes, sendo suas folhas vistadas e juntadas ao s autos
do processo licitatório . A empresa CONSTRUTORA W MENDES LTDA EPP ofertou o
valor de R$2.455.518,75 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil
quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) , sendo R$2.309.300,72 para
as obras de acessibilidade e R$142.838,06 para as obras de sinalização ; a empresa
MOROCOSKI CONSTRUÇÕES LTDA EPP ofertou o valor de R$2.678.638,81 (doi s
milhões seiscentos e setenta e oito mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e
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um

centavos),

sendo

R$2.500.937,96

para

as

obras

de

acessibilidade

e

R$175.700,85 para as obras de sinalização .
Ressalta-se que foi questionado ao(s) licitante(s) sobre a intenção de
consignar observações acerca d as propostas comerciais; contudo, os mesmos se
abstiveram .

DA ANÁLISE DA COORDENADORIA DE OBRAS E ENGENHARIA
As planilhas apresentadas pelas empresas foram analisadas pelo Analista , Sr.
Whyldson Figueiredo Pintel, fls. 524 -532, e, depois da realização dos apontamentos
necessários, foram reanalisadas após a apresentação de novas propostas, fls. 581588.
As empresas apresentaram nova planilha com os valores corrigidos , ocasião
em que a proposta da empresa CONSTRUTORA W MENDES LTDA EPP totalizou o
valor de R$2.452.138,76 sendo R$2.309.300,71 para obras de acessibilidade e
R$142.838,05 para as obras de sinalização, e a empresa MOROCOSKI CONSTRUÇÕES
LTDA EPP totalizou

R$2.676.785,31,

sendo R$2.500.689,31 para obras de

acessibilidade e R$1 76.096,00 para as obras de sinalização .
A proposta da empresa CONSTRUTORA W MENDES LTDA EPP foi aprovada sem
ressalvas. Já a proposta da empresa MOROCOSKI CONSTRUÇÕES LTDA EPP foi
apontada quanto aos itens 5.13 e 6.5 , onde o valor deveria ser 2.501.233,88 para
as obras de acessibilidade .
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DA ANÁLISE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
As empresas apresentaram nova planilha com os valores corrigidos, onde a
proposta da empresa CONSTRUTORA W MENDES LTDA EPP totalizou o valor de
R$2.452.138,76,

sendo

R$2.309.300,63

para

obras

de

acessibilidade

e

R$142.838,05 para as obras de sinalização; porém, há um erro de somatória das
duas planilhas na proposta escrita, fl. 539, onde o licitante escreveu o valor de
R$2.452.518,76, devendo ser reapresentada.
A empresa MOROCOSKI CONSTRUÇÕES LTDA EPP totalizou R$2.676.785,31,
sendo R$2.500.689,31 para obras de acessibilidade e R$176.096,00 para as obras
de sinalização. Considerando que a proposta da empresa ficou abaixo do estimado
pela Administração ; considerando que a mesma está em segundo lugar na
classificação e que, diante de um possível chamamento no caso de rescisão com a
primeira colocada, importaria assumir o contrato nas mesmas condições do
Licitante Vencedor, nos termos do art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/1993,
esta Comissão entende não haver necessidade de novo reajuste da planilha visto
que a análise da Coordenadoria de Obras e Engenharia frisa pelo aumento total da
planilha apresentada pela Licitante .
A análise das propostas deve considerar a importância de cada princípio no
caso concreto, sem perder de vista os aspectos normativos. As soluções não
respeitam fórmulas prontas, poden do variar de um caso para outro .
Em licitações para obras e serviços, especialmente sob o regime de
empreitada por preço global, os responsáveis pela licitação, ao selecionar a
proposta mais vantajosa para Administração, devem efetuar análise individual dos
preços unitários, o qual foi verificado pela Comissão, não havendo ocorrências de
itens com preços manifestamente superiores aos praticados no mercado .
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Com a finalidade de estabelecer parâmetros objetivos a serem seguidos
durante o exame de viabilidade de propostas apresentadas em licitações do tipo
menor preço para obras e serviços de engenharia, a Lei Federal nº 8.666/1993 f ixou
critérios matemáticos para a análise da exequibilidade dos preços ofertados.
De

acordo

com

a

referida

lei,

serão

consideradas

manifestamente

inexequíveis propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes
valores: média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do preço
orçado pela Administração; ou preço orçado pela Administração.
Considerando que o valor orçado pela Administração foi de R$ 2.765.266,07
temos:


50% do valor orçado pela Administração: R$ 1.382.633,04.



Valores das propostas apresentadas: R$2.452.138,76; R$2.676.785,31.



Valores das propostas apresentadas acima dos 50% do valor orçado pela
Administração: R$2.452.138,76; R$2.676.785,31.



Média das propostas: R$ 2.564.462,80.



70% da média: R$ 1.795.123,40.

Em atenção ao cálculo acima demonstrado, apenas as propostas com valores
abaixo de R$1.795.123,40 apresentariam indícios de inexequibilidade, fato este que
não ocorreu.
A presunção aritmética, ainda que própria de obras e serviços de engenharia,
admite prova em contrário, quando, em razão do que dispõe o caput do dispositivo
(em seu inciso II), a proposta mostrar -se exequível. Sobre o assunto, Marçal Justen
Filho defende opinião similar à exposta (in “Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos”. 5ª ed. São Paulo: Dialética, 1998. p.439):
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“A

di sc ipl ina

do

exequ ibi lida de

§

1º

suje ita

to r na

a

a

va riá vei s

que st ão

da

t otal me nte

inc ont ro láve i s, ale ató ri as e c i rc un st anc ia i s. N em
pode ria se r d e m odo di f eren te, ei s que o c o nc ei to
de ine xequ ibi lida de de ixa de re fe r i r -se a u ma
rea lid ade ec onô mic a p ar a t r ans fo r ma r - se n u ma
pre sunç ão.

N ão

inte r es sa

det er min ar

se

u ma

propo st a é ou não e xequí vel , ma s e stabe le c er
padr ões a ritm étic o s p a ra sua d ete rm inaç ão . ( ... )
N ão s e a fi gu ra d efe ns áv el, po ré m, t r ans fo rm a r em
abso luta a p re sunç ão do § 1º . S e o pa rt ic ul ar pu der
c ompr ova r qu e s ua p rop osta é exequ ív el, n ão s e lhe
pode rá

int er dit ar

o

exe rc íc io

do

di re ito

de

apre sen tá -la . É in viá ve l pro ibi r o E sta do de rea li zar
c ontr ataç ão vant ajo sa. A que stão é de fato, n ão de
di reito . Inc um be o ônu s da p ro va d a e xequ ibi lid ade
a o pa rt ic ul ar . E s sa c o mpro vaç ão pode r á faze r - se
em fac e da p ró p ria Adm ini st raç ão , pl eite ando - s e a
rea liz aç ão de di lig ênc ia par a ta nto. S ubo rdi na r o
di reito

do

l ic i tante

à

pré via

imp ugnaç ão

ao

orç am ento ap re sen tado é vi ola r o p rinc ípio da
iso nomi a. Todo s o s d emai s l ic ita nte s e sta ri am
adve rt ido s

de

que

um

outr o

c onc o r rente

irá

fo rmu la r p ropo sta de v alo r mai s reduz ido . E st ar ia
c ompr omet ida a igua ld ade do s pa rt ic ipa nte s. Por
outr o lado, se ri a um de sp ropó si to ima gina r q u e a
omi ss ão ou si lênc io do s lic itan te s to rn a ria vá li do
orç am ento exc e s si vo o u de svi nc ula do d a rea lid ade
ec onômic a . Po r ta i s mot ivo s, rep uta - se c a bí vel q ue
o part ic ul a r, aind a que n ão impugn e o valo r o rç a do,
defen da a va lid ade de p ropo sta de va lo r redu zi do,
mas exequ ív el. ”
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A análise desta Comissão verificou também se os preços unitários ofertados
estavam dentro dos limites estipulados em Edital, qual seja, até 10% superior do
valor orçado pela Administração conforme cláusula 11. 17.1, pois é imprescindível
na análise do julgamento , a verificação da existência de subpreços ou sobre preços,
de modo a evitar possíveis distorções dos preços unitários ofertados. Essa atuação
visa evitar, na apresentação de necessários acréscimos contratuais, especialmente
em obras e serviços, o chamado “jogo de pl anilha”, que invariavelmente leva a
possíveis aditamentos ao contrato e superf aturamento do objeto contratado.
Diante das argumentações acima, a Comissão Permanente de Licitação
classifica as propostas das empresas na seguinte ordem: 1°) CONSTRUTORA W
MENDES LTDA EPP, com o valor global de R$2.452.138, 76; 2°) MOROCOSKI
CONSTRUÇÕES LTDA EPP, com o valor global de R$2.676.785,31.
Com fulcro no Art. 109 da Lei Federal 8.666/1993 , a decisão será publicada
no Diário Oficial do Estado , para que, querendo, os licitantes interponham recurso
sobre a decisão proferida . O art. 109 da Lei das Licitações estabelece o prazo
recursal de cinco dias úteis a ser seguido em procedimentos licitatórios, a contar
da intimação do ato ou da lavratura da ata.
Ar t. 10 9. Do s ato s da Ad mini st raç ão dec o r rent es da
aplic aç ão de sta Le i c abe m:
I - rec u r so, no p razo d e 5 (c inc o ) dia s ú tei s a c o nta r
da i ntim aç ão do a to o u da la vr atu ra da ata, n os
c aso s de :
a) ha bil itaç ão ou inab il i taç ão do lic itan te;
b) j ul gam ent o da s p rop ostas ;
[. .. ]
§ 1 ° A i nti maç ão do s atos re fe ri dos n o inc i s o I,
alíne as " a", " b", "c " e " e", d es te a rt igo, e xc l uíd os
os r elat ivo s a ad ve rtên c ia e mu lta de mo ra , e no
inc i so

I II,

se rá

fe ita

median te

pub lic aç ão

na
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imp ren sa o fic ial, sa lvo para o s c a so s p rev is to s nas
alíne as "a " e "b ", se p re sente s o s p repo sto s dos
lic i tante s no a to em q ue foi adotad a a dec i s ão,
q u a n d o pode rá se r fei t a po r c omun ic aç ão di r eta
aos inte re s sado s e la v ra da em a ta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A licitação pública é um procedimento obrigatório para o Poder Público
realizar contratos para adquirir, locar, alienar bens, conceder, contratar a execução
de obras ou serviços. Esse foi o método adotado para se evitar desvio no objetivo
principal do processo, qual seja, da seleção da proposta que melhor se adeque ao
interesse público. Nesse contexto, os princípios da legalidade, da moralidade, da
impessoalidade e da isonomia assumem importante papel para inibir e auxiliar no
controle de atos que conflitem com essa finalidade pública da licitação. Em suma,
os princípios da moralidade e da probidade administrativa exigem a observância
dos padrões éticos e morais, da correção de atitudes, da lealdade e da boa -fé.
Cuiabá-MT, 26 de setembro de 2019.

Maiko Fraida Ferreira
Presidente

Carolina Figueira B. Dorileo Silveira
Membro

Larissa Conde de Souza Costa
Membro

Marcio Jean da Silva
Membro

Max de Moraes Lucidos
Membro
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