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Brasília, 10 de novembro de 2022

DC: TECNICALL ENGENHARIA LTDA

Para: CONSETHO FEDERAT DE MEDICINA

AIC: MICHEL DE LIMA- PRESIDENTE DACPL

Eletrônico

Prezado Senhor(a),

TECNICAII ENGENHARIA tTDÀ Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ ne

72.58t.2831O001-13, com sede na SHIS Ql 11, Bloco l, SN, Sala 108,

580, interpõe RECURSO em face a sua inabilitação na concorrência

de Medicina Veterinária - CFMV, cujo objeto é a a contratação de

reforma e ampliação da sede do CFMV, com fulcro no art. 109, inc. l,

de obra,

Considerando seu segmento empresarial, a TECNICALL de licitação

promovida pelo CONSELHO FEDERAL DE ME

Processo Administrativo Eletrônico (SUAP) a seleção da

proposta mais vantajosa para a "Contratação de serviço de engenharia de obra, reforma e ampliação

da Sede do CFMV", decidindo participar do certame.

A TECNICALL OFERTOU O LANCE FINAL NO VALOR GLOBAL DE RS T5,7T7'269,56

{QUINZE MILHÔES SETECENTOS E DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E
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C|NQUENTA E SE|S CENTAVOS), FTGURANDO COMO PRIMETRA COLOCADA DA FASE COMPETITIVA

COM PROPOSTA MAIS VANTAJOSAAO ERÁRIO.

Ao analisarmos toda a matéria fático e probatória trazida até o momento, verifica-se

que o Contratante, após a divulgação do julgamento das propostas habilitadas no presente certame,

no qual a Recorrente apresentou o menor valor global do objeto contratado, no importe de nS

t5.777.269,56 (quinze milhões setecentos e dezessete mil duzentos e sessenta e nove reais e

cinquenta e seis centavos), promoveu diligência junto a Recorrente para que ela se manifestasse

acerca dos apontamentos realizados pela equipe técnica do CFMV, com vistas ao saneamento OU

iustificativa. caso possível, nos termos do item 20.8 do edital da presente licitação.

Prosseguindo, em face a notificação informada anteriormente, a Recorrente

reapresentou planilha orçamentária bem como sanou o que fora pedido.

Entretanto, a despeito das respostas trazidas pela Recorrente em face a notificaçãojá

mencionada , a área técnica competente do Contratante entendeu que os questionamentos trazidos

na notificação não foram sanados nem justificados, nos seguintes tennos:

S. CONCLUSÃO

Tendo como base os requisitos mínimos apresentados no Processo Licitatório de

Concorrência CFMV n.e OY2O22, para contratação de empresa de engenharia, visando

a Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Sede do Edifício do Conselho Federal de

Medicina Vêtêrinária - CFMV, localizado no 5lA Trecho 6, Lotes L30/UA - Guará-DF,

conclui-se que:

o EMPRESA 1: TECNICALL ENGENHARIA LTDA;

Embora tenha havido diligência com objetivo de sanar êrros ou falhas que não

alterassem a substânCia da proposta, observou-se que o item apresentado

anteriormente com valor unitário superior ao apresêntado em Planilha do Edital de

Concorrência CFMV Ns AU2O22, menteve-se com o valor superior.

Com relação aos valores unitários apresentados com valor consideravelmente

inferiores, foi solicitado apresentação de justificativa que comprovasse a viabilidade do

valor abaixo do mercado. Contudo, além de não ter sido dada qualquer justificativa

quanto aos valores unitários abaixo do valor de mercado, houve aumento do valor dos

produtos na Planilha orçamentária da empresa Tecnicall Engenharia Ltda, o que

caracteriza aumento do valor global da proposta'

Como pode ser observado no Memorial realizado pela equipe técnica de Engenharia,

tendo como base a Planilha da Empresa Tecnicall Engenharia Ltda, é possível notar

variação consideravelmente superior ao analisarmos a proposta após diligência, com

relação à apresentada anteriormente.

O Valor Global da proposta inicial era de RS 15.717.269,56. Com o âumento do valor

unitário de vários produtos, o Valor Global da proposta, após análise da Equipe Técnica

de Engenharia, foi de RS 15.743.739,83. Ou seja, o valor da proposta aumentou em RS

I Tacrrknll Engenharia Ltda. CNPJ: 72.58í .2890001' 1 3
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26.520,27, em desacordo com o item 10.14.9 do Edital de Concorrência CFMV Ne

ay2022.

Como informado no ltem 1.0.L4.9 do Edital de Concorrência CFMV Ne OL|2O22, o ajuste

de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a

substância das propostas. Neste caso, houve alteração ao se majorar o preço global.

Além disto, embora a empresa tenha elevado o valor do preço unitário de vários

produtos, mantêve o Valor Global idêntico ao apre§entado anteriormentê, o que gerou

dúvida quanto ao correto Valor Global. A análise da Equipe Técnica de Engenharía

evidenciou que houve erro na segunda Planilha Orçamentária, e o valor Global se

elevou, estando assim em desacordo com o ltem 10.14.9 do Edítal de Concorrência

CFMV Ns ot/2122, apresentado acima.

Sendo assim. entendemos pêla NÃO CONFORMIDADE da Empresa Tecnicall

Eneénharia Ltda. com relacão aos documentos aoresentados no EnveloDe No 2 -
Prooosta Comercial.

Como informado no ltem 10.15 de Concorrência CFMV Ne 01/2022, se a proposta de

rreco não for aceitável, a ComisÇão dg Licitacão exa{ninará a oroposta subseouente.

e, assim sucessivamentp. na-ordem de classificacão. (erifo nossol.

Entretanto, doto maximo venia, verifica-se que a decisão de inabilitação da empresa

não merece prosperar. Senão veiamos:

lnicialmente, verifica-se que o Contratante, através de sua área técnica, questionou

acerca da majoração dos preços dos serviços 08.01.200.26 e 08.01.200.27, bem como a redução de

outros valores unitários, possibilitando com que a Recorrente optasse por dois caminhos: sanar o

suposto erro ou apresentar uma justificativa dos valores obtidos.

Diante das opções trazidas pelo Contratante, a equipe técnica da Recorrente optou

por sanar o problema apresentado, majorando os preços unitários dos respectivos serviços

(08.01.200.26 e 08.01.200.271, respeitando, consigo, o preço de referência trazido no edital, bem

como o valor global da licitação sem esquecer da contrapartida de redução de outras composições

para equilibrar o orçamento final. Veja abaixo os ajuste solicitados antes e depois:
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Figura 1.2 -Serviços SEM valores majorados marcados em verde - PROPOSTA lNlClAL
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Figura 3.1 - Serviços SEM valores reduzidos marcados em amarela - PROPOSTA lNlClAL
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Logo, tendo em vista que estamos diante de uma concorrência na modalidade valor

global, tem-se gue o limite trazido por item, tanto para mais quanto para menos, não precisa ser

respeitado a risca (a priori), desde que esta alteração não descaracteriza o objeto da contratação,

conforme aconteceu nos presente caso.

Cumpre ressaltar, neste momento, que quando a licitação se dá pelo preço global, os

preços unitários devem ser utilizados apenas como indicadores da exequibilidade da propostâ

apresentada, servindo para apontar se algum dos itens da planilha foi relegado ou ignorado, o que não

aconteceu com a proposta da Recorrente.

Assim, a exigência de planilha com a deftnicão dos precos unitários não tem o condão

de condenar à desclassificacão da prooosta que. tendo o oreco global dentro da estimativa do Ín€rcâdo.

possua algum de seus itens internos em valor acima e/ou abaixo d.a média.de merc?do- uma vez aue

esta definicãqinterna de custos dêntro da plapilha intgEraria a liberdade de se§tão econômica do preco

por parte da êmpresa licitaÍlte.
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Figura 3 - lmagem do valor global da proposta ajustada

Verifica-se, portanto, que os preços unitários são importantes apenas para identificar as

propostas inexequíveis - que não é o caso em c.uestão -. aqui consideradas como aquelas que não

contemplassem todos os custos inerentes ao contrato, suprimindo ou minimizando alguns itens

constantes da planilha.

É importante mencionar, ainda, que a apresentação de planilha com detalhamento dos

custos unitários e totais tem importância dentro do contexto de avaliação da proposta, quando se

necessita da maior quantidade de informações possível para fundamentar sua análise a respeito da

composição de custos desse item de despesa e, portanto, se realizam diligências solicitando a

apresentação da planilha detalhada, conduta esta realizada pelo Contratante, e cumprida pçla

Recorrente. diga-se de passagem.
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Neste sentido, tal planilha possibilita a identificação, pela área técnica, dos valores

cotados para esses materiais, como elemento auxiliar do processo de exame global da exequibilidade da

proposta encaminhada, sem poder, por si só, ser utiliqa.da como instrumento de desclassificacão da

proposta.

Neste sentido, Cabe destacar que o posicionamento ora adotado encontra respaldo na

lnstrução Normativa ne 2l2OO8, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que, em seu artigo

29,§2e,estabelece que "a inexequibilidade dosvalores referentes a itens isolados da planilha de custos,

desde que não conüarieÍn instrumentos legais. não caracteriza motivo suficiente oara a desclassificacão

da proposta". (AcórCãoTCU ne 1.092/2010- 2n.-Câmaral"

Ademais, o E. TCU assim se posicionou em relação ao tema nos Acórdão 1684/2003, Rel.

Min. Marcos Vilaça:

Há que se nortear pelo entendimento, já comum no Tribunal, de que, estando o preço global no

limite aceitável, dado pelo orçamento da licitação, os sobrepreços existentes, devido à falta de

critérios de aceitabilidade de preços unitários, apenas causam prejuízo quando se acrescentam

quantitativos aos itens de serviço correspondente. (Acórdão 1684/2003, Rel. Min. Marcos Vilaça)

Prosseguindo, na mesma linha de raciocínio, é obvio que preenche os requisitos legais

uma oropos-ta cuio valor slobal não é excessivo, ainda quando g preco unitário de um dos insumos

possa ultrapassar ou ser inferior aos valores de mercado ou registro de precos (e, mesmo, tabelamento

de preços).

O conceito de excessividade é relativo, na acepção de que se caracteriza em comparação

a determinados padrões. Em tese, o 'excesso' se verifica na disparidade entre a proposta e o preço de

custo ou o preço de mercado. Não se caracteriza como 'excessivo' o preço que uhrapassar o custo.

O sistema jurídico tutela e protege o direito ao lucro. Loqo, o ticitante não pode ser

cgnstrangido a receber da Administracão exatamente aquilo que lhe custará para executar a prestacão.

Aliás, se fosse assim, a Administracão não l_oFraria encontrar particulares intercssados em contratar

consiÊo.

Assim sendo, no mesmo sentido do que fora trazido anteriormente entendeu o TCU no

Acórdão 159/2ü13. Plenário. Rel. Min. Beniamin Zvmler:

Há oue se distinquir os graus de discrepância existentes entre os custos unitários ofurtados pelos

licitantes_e os custos unitários cotados pela Administracão. Em uma licitacão onde o obieto é

composto pela execucão de vários servicos ... é evidente que alsuns deles ?or,esentarão orecos

unitários acima dos fixados pele Adminlstracão.
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O oonto. então. é saber a magnÍtude dessa diferenca. e. ainda. os sêus reflexos sobre a execucão.

Í{os casos em que a discreúncia é razoável. normal. não há de se falar em desclassificacão de

oropostas.
Não fosse assim. ouer dizer. qualqqer sobreoreco em custos unitários autorizasse a das

grooostas. seria diffcil para a Administracão obras de erande p-orte- formadas pela execucão de

numerosos servicos. íTCU. Acórdão 159/2ü)3. Plenário. Rel. Min. Be$iamin Zvmlerl.

Verifica-se, tambérn, que é indevida a desclassificação fundada em interpretação

extremamente restritiva ao edital, de prwsta mai§ vantajosa para a Administração, que contém um

único item, correspgndente a uma pequena parcela do objeto licitado, com valor acima do limite

estabetecido pela entidade

' (...) o relator apontou que a representante, apesar de ter apresentado proposta de preços inferior
' à do primeiro colocado, fora desclassificada, por ter orçado um único item preço unitário acima do

, 1 de 4ü)W, com fluxo luminoso entre 31.000 e 35.000 lumens, IRC de 69 a !00%, temperatura de

base da licitação (...) a desctassificacão dq ora reoresentante foi indevida. por ter, com base em

interoretacão extremamente restritiva do edital. contrariado os orincípios da razoahilidade e da
proporcionalidade. resultando na selecão de uma proposta menos vantaiosa para a

Administracão, votou o relator por que o Tribunal determinasse ao Dnit a adoção de providências

no sentido de tornar sem efeito a desclassificação da representante no âmbíto da Concorrência

Pública n.4t6l2OLO, e, posteriormentê, dêsse prosseguimento ao certame a partir dessa etapa,

atentando para as correçôes a serem feitas nas composições dos preços unitários apresentados

pela referida empresa, o que foi aprovado pelo Plenário. Precedente citado: Acórdão 159/2003,

do Plenário. Acórdão n.c 276712l11-Plenário, TC425.56O12011-5, rel. Min.-Subst. Marcos

Bemquerer Costa, 19.10.2011.

Há que se ponderar que não é todo e qualquer sobrepreço em licitação que gera a

necessidade da desclassificação da proposta comercial, mas sim e tão somente aquele sobrepreço que

acarreta dano efetivo ao erário, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o valof. global

apresentado inicialmente não foi maiorado oela Recorrente após sua manifestação. confgrme tazido

pelo Contratante.

pela Administracão clara é, não só a ausência de dano ao erário,como, pelo conffário, a existência de

economia no preco do c9ntrato ouando analisado Gomo um todo.

Em assim sendo. permitir a desclassificacão de uma ploposta comercial porque um dos

itens de sua planilha de custos está acima do oue orcado pela Administracão, mesmo estando o vâlor

da. prooosta elobal abaixo do orcamento da administracão, é concretizar a absurda hipóJese de

considerarmos {nais importante e imoactante sobre a Adminisfiacão um custo isolado do conlrato do

que o valor do sontrato como um todo oropriamente dito o que, obviaÍnente é um contrâssenso.
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Prosseguindo, verifica-se que a área técnica do Contratante questionou acerca da

"supressão do quant

valores apresentados. o que difiçulta a verificacão dos valores apresentados com relacão a planilha

orcamentária".

Dato moximo venia,

uma vez que as composições apresentam

seus respectivos unitários orçamento sintético.

diz que "dificuka a verificacão da manifestação

uma diferença gigantesca entre as palavras "dificulta" e "impossibilita".

Logo, caberia o Contratante, neste ponto, se realmente entender necessário, abrir prazo

para que a Recorrente sanasse o 'supostg vício", e não que a inabilitasse. sob pena de violacão a

inúmeros orincípios licitatórios. cgmo o da lesalidade, imoessoalidade, eficácia, eficiência.

economicidade e outros.

Nesse ponto cabe destaque o voto do Ministro Relator

2,26312O2O-Plenário:

Voto
(...)

5. Consoante exposto no relatório precedente, depois da sessão de lances, o pregoeiro verificou

que, logo no início do certame, havia sido inserida como anexo uma planilha com detalhamento

dos preços referente a outro certame (peça 19) . Assim, a répresentante foi desclassificada.

6. Por meio do despacho antes referenciado, anotei que "o comportamento esperado do
pregoeiro serío desconsiderar esse documento iuntado erroneqmente e dar conünuidade ao

sertame, solicitondo uma planilhd com os preços relerentes aos itens em que o empr,esa

apresentou a melhor propocta. Caberto, pois, o aplicoção do dísposto no aft. 47 do Decreto

7A.A24/2019:
"47. O orcdoeiro ooderú. no iulqamentg do hahilitocão e das praoosttgs- sanor erros ou fulhos
que nõo olterem o substôncio dos oropo.stas. dos dgcumentos e sua valldade lurídica. medlante

lçcisão fundamentodo. reoistmda em ato e acessivel aos licüantes- e lhes otrtbuírá validade e

efrcôcia oaro frns de habtlitoúo e clossífrcocõo. observado o dísoosto na Lei ng 9.7.?4. de 29 de

ianeirc de 7*N)." l*riÍousel .

7. Esse excesso de formalismo do pregoeiro fez com que fossem desconsideradas as propostas da

representente em 43 itent com a consequente convocação dos licitantes classificados na

sequência. Tal fato levou o órgão contratante a selecionar propostas mais onerosas, podendo

resultar em prejuízo de RS 151.602,28 aos cofres públicos.

8. Desta feita, como a adjudicação do certame ocorreu no dia L8/8{2O2O e a contratação êstaria

na iminência de ocorrer, verifiquei estarem presêntes os pressupostos para a concessão de medida

cautelar sem a oitiva prévia das partes (fumaça do bom direito e perigo na demora) .
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9. Em face das razões de decidir apresentadas no relatório precedente e com fundamento no art.

276, § 1e, do RIÂCU, manifesto-me por que o Tribunal referende a medida cautelar concedida por

este relator mediante despacho.

Assim sendo, após todos os esclarecimentos aquitrazidos, verifica-se gue a despeito do

Recorrente,

nenhuma maioração cabendo apenas, se necessário, sanar por
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Cumpre ressalta, ainda que se por ventura seja constatado que houve majoração do valor

global incialmente apresentado de R$ 15.717.269,56 (quinze milhões setecentos e dezessete mil duzentos

e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), para RS 15.743.789,83 (quinze milhões setecentos e

quarenta e três mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), diferença a maior no

importe de R$ 26.52O27 (vinte e seis mil quinhentos e vinte reais e vinte e sete centavos), ainda sim o

valor é menor que o da segunda colocada, que apresentou o valor global de R$ 18.486.755,33 (dezoito

milhões quatrocentos e oitenta e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), cuja

diferença com a Recorrente é de R$ 2.769.486,77 (dois milhões setecentos e sessenta e nove mil

quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos). Veja-se:

ENGENHARIA
Rs 15.717.269,56

SÊGUNDA COLOCADA Rs18.486.756,33 Rs 18.486.756,33 Rs

R$2. Rs 2.

Ou seia. a suoosta diferenca da proposta apresentada pela Recorrente. na qual não foi

possível identificar nas demandas de dilisência da área t*nica, ainda,que equivocamente colsiderada

em face a Sesunda Colocada, seÍia de RS 2.769.386.77 {dois milhões setecentos e sessenta e nove mil

quatrocentos e oitenta e seis reais e set

Neste sentido, verifica-se que a inabilitação da Recorrente, sob os argumentos trazidos

pela área técnica do Contratante, dota maximo venia, não merece prosperar, sob pena de violar os

PHNCíP|oS DA LEGALIDADE: IMPESSOAUDADE; MORALIDADE; EFIqÊNCN: CONTRAD|TóR|o; AMPIÁ

EDITAL: EXCESSO DE FORMAUSMO: CELERIDA: e gutros.

Assim sendo, pugna-se pela reconsideração da decisão que promoveu a inabilitação

desta Recorrente, se valendo da AUTOTUTELA desta douta comissão.

"A odministração pode onulor seus próorios otos. quondo eivodos de vícios que os tornom

ilegais. porque deles não se oriainam direitos: eu revooá-las. por motivo de conveniência ou ooortunidade.

resoeitsdos os direitos adouiridos e ressalvado. em todos os cosos. a apreciocão iudicial" (1úmulo 473 do

STF'1.'
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Ademais, requer a reabilitação da TECNICALL ENGENHARIA no presente certame, pelos

fatos e fundamentos aqui trazidos, evitando que sejam cometidos erros insonáveis aue oodem macular

o processo licitatório etrozer orciuízos ao erárto.

ENGENHARIA LTDA
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