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MANIFESTAÇÃO JURÍDICA 
 

 
PROCESSO nº: 034/2017 – CMP 

REFERÊNCIA: Tomada de Preço nº TP 001/2017 – CMP 
OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia para a Execução da Obra de 

Reforma e Adequação do Prédio Sede da Câmara Municipal de Paragominas/PA 
RECORRENTE: N. PRIME CONSTRUTORA LTDA – EPP 

RECORRIDA: JONAY CONSTRUÇÕES LTDA – ME 
 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI FEDERAL 8.666/93. 
PROCESSO DE LICITAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EMPRESA N. 

PRIME CONSTRUTORA LTDA – EPP. IMPUGNAÇÃO AO RECURSO 
ADMINISTRATIVO. EMPRESA JONAY CONSTRUÇÕES EIRELI – ME. 

 

 
I – RELATÓRIO 

 

 Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa N. 

PRIME CONSTRUTORA LTDA – EPP, em face à decisão da Comissão Especial 

de Licitação – CEL, no processo licitatório que tem por objeto a Tomada de Preços 

nº 001/2017, com vistas a contratar empresa de engenharia para Reforma e 

Adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Paragominas, no município de 

Paragominas (PA). 

 

 Após cumpridas as formalidades legais e dada a devida publicidade 

ao Edital Tomada de Preços nº 001/2017 junto ao Diário Oficial do Estado do Pará, 

publicado no dia 17.11.2017, nos termos do artigo 21 da Lei Federal nº 8666/93, 

após a devida habilitação das empresas, recorrente e recorrida, e a consequente 

abertura das propostas de preço e classificação destas, a empresa N. PRIME 

CONSTRUTORA LTDA – EPP, após conhecer os valores propostos, 

R$-360.230,70 (trezentos e sessenta mil, duzentos e trinta reais e setenta 

centavos) pela empresa JONAY e o valor de R$-408.398,50 (quatrocentos e oito 

mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) pela N. PRIME, que 
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impugnou a proposta de preços da empresa JONAY CONSTRUÇÕES EIRELI – 

ME, questionando a composição técnica da proposta de preço da licitante que 

apresentou o menor preço. 

 

 Apensada a impugnação aos autos do presente processo, a 

Comissão Especial de Licitação, decidiu pela manutenção da decisão recorrida, 

pela classificação das propostas das 2 (duas) propostas de preços apresentadas 

pelas empresas licitantes (recorrente e recorrida), por não vislumbrar argumentos 

suficientes para comprovar a necessidade de reforma da decisão anteriormente 

proferida pela Comissão. 

 

 Mantida decisão da CEL, em cumprimento a legislação pertinente, o 

Presidente da CEL, encaminhou à autoridade superior para que se manifestasse 

acerca do recurso administrativo apresentado, que por sua vez, encaminhou para 

esta Assessoria Jurídica para análise técnica e parecer quando ao Recurso 

atravessado. 

 É o relatório. 

 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 
 

II.1.  Da Admissibilidade do Recurso 

 

 A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso 

administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a 

manifestação tempestividade, a inclusão de fundamentação e de pedido de 

reforma do instrumento convocatório. 

 

 A Lei nº 8666/93, em seu art. 109, inciso I, alínea “b”, assim 

disciplinou: 
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“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) habilitação ou inabilitação do licitante;” 

 

 Tal previsão recursal está aludida nos subitens 20.1 e 20.2, do item 

20, do edital alhures, que assevera: 

 
“20 – Recursos 

20.1 – Em caso de recurso, o mesmo deverá ser dirigido à Comissão 

Especial de Licitação, no prazo e nas condições estabelecidas em lei no 

horário de expediente. 

20.2 – Os recursos serão admitidos dentro do que estabelece o art. 109. 

da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores”. 

 

 Recebida a petição em 11.12.2017, ver-se, portanto, observado o 

prazo legal para protocolo da mesma, mostra-se, assim, tempestiva.  

 

 No entanto, apesar de conter o necessário pedido de 

desclassificação da proposta comercial apresentada pela empresa JONAY 

CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, não foram preenchidos, no entanto, os demais 

requisitos doutrinários, pois, a petição recursal não está amplamente 

fundamentada, restando claro, o mero interesse protelatório em função do 

recorrente ter apresentado proposta de preço superior ao recorrido. 

 

 É tanto que, ainda na Sessão de abertura das propostas, o Licitante, 

ora Recorrente, teve todas as suas ponderações/impugnações, devidamente 

esclarecidas pela CEL e por consequência, indeferidas, inclusive com o 

acatamento das decisões da comissão pela recorrente, por fim, demonstrando 

mais uma vez a sua intenção meramente protelatória, o Recorrente ofereceu o 

recurso, que ora se analisa, de forma genérica e sem qualquer fundamentação 

especifica que o embasasse. 
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II.2. Do Mérito do Recurso 

 

 Pois bem, mesmo sem qualquer fundamento legal ou técnico que 

pudesse justificar uma nova análise (uma vez que todos os seus pedidos de 

esclarecimentos e ponderações foram atendidos na própria Sessão) e mesmo 

sendo flagrante a ausência dos requisitos mínimos recursais, a este Jurídico cabe, 

com o fito de homenagear os princípios da ampla defesa e do contraditório, 

esclarecer sobre o mérito do Recurso. 

 

 Destarte, sustenta a Recorrente N. PRIME COSNTRUTORA 

LTDA – EPP em sua pretensão, em síntese, que o item “2.6 – Emprego de 

Mão-de-obra” do Anexo I – D – Especificação Técnica e o Anexo VIII – 

Modelo de Apresentação de Proposta, não foi cumprida pela empresa 

Recorrida JONAY CONSTRUÇÕES EIRELI – ME. 

 

 Ao fim, pugna pela análise criteriosa e de modos a preservar o 

caráter de isonomia de direitos e deveres dos licitantes, que seja apreciado o 

pleito. 

 Agora, passamos a analisar as “razões” do Recurso a Luz das 

cláusulas editalícias e das legislações pertinente em vigor: 

   

 a) Do item 2.6 – Emprego de Mão-de-obra do Anexo I – D – 

Especificação Técnica do edital. 
 

 Pugna a Recorrente que, os valores unitários previstos no item 

2.6 – Emprego de Mão-de-obra do Anexo I – D – Especificação Técnica do 

edital, trazidos na proposta da empresa Recorrida não estavam de acordo com 

a Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Empregados da Indústria da 
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Construção Civil Leve de Paragominas, Ulianópolis e Ipixuna do Pará – SPACOM, 

2017-2019. 

 

 Antes de analisar os argumentos trazidos pela Recorrente esta 

Assessoria Jurídica precisa verificar quais os motivos que levaram a CEL a inserir 

tais regras. 

 

 Assim sendo, em uma análise técnica do Anexo I – D – 

Especificação Técnica, verificando que o mencionado anexo procura 

estabelecer, nada mais e nada a menos do que, as normas e condições para a 

execução da reforma, ampliação e adequação física do prédio sede da Câmara de 

Paragominas, indicando os locais de aplicação de cada um dos tipos de serviços e 

condições de execução, in verbis: 

 

“A presente Especificação visa estabelecer normas e 
condições para a obra de EXECUÇÃO DESTA REFORMA, 

AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PRÉDIO SEDE DA 
CÂMARA DE PARAGOMINAS, no Município de 
Paragominas, no Estado do Pará, bem como, indicações 

dos locais de ampliação de cada um dos tipos de 
serviços e condições de execução não especificados nos 

projetos e seus complementares.” 
 

 Ao passo que o subitem 2.6 – Emprego de mão-de-obra, prever 

a obrigatoriedade da mão-de-obra ser especializadas e utilizar os Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI, apropriados a cada caso, visando a melhor 

segurança do operário, assim como o uso de uniforme personalizado da empresa 

contratada (omissi) tudo de acordo com o Acordo Coletivo do Sindicato dos 

Empregados da Indústria da Construção Civil e Mobiliária do Estado do Pará, 

senão vejamos: 

 

“A mão-de-obra a ser empregada, nos casos 
necessários, deverá ser especializada, onde será 
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obrigatória a utilização dos equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), apropriados a cada caso, visando a 
melhor segurança do operário, bem como o uso de 

uniforme personalizado da empresa contratada, 
juntamente com os crachás dos trabalhadores 

relacionados para a obra, tudo de acordo com o Acordo 
Coletivo do Sindicato dos Empregados da Indústria da 
Construção Civil e Mobiliária do Estado do Pará”. 

 

 Logo, por mais esforço que este Jurídico faça, não conseguimos 

vislumbrar o prisma apresentado pela Recorrente; pois o subitem em questão 

trata, unicamente e exclusivamente, da obrigatoriedade de utilização dos 

Equipamentos de Segurança visando a melhor segurança do operário; e, das 

condições para a execução dos serviços que estão previstas no Acordo Coletivo do 

Sindicato dos Empregados da Indústria da Construção Civil e Mobiliária do Estado 

do Pará, os quais serão exigidos em momento futuro – na execução do Contrato – 

não existindo, na forma questionada, qualquer nexo entre o subitem 2.6 – 

Emprego de mão-de-obra – do Anexo I – D – Especificação Técnica e a de 

composição de preço apresentada na proposta da Recorrida, restando assim o 

caráter protelatório do presente recurso.  

 

 b) Anexo VIII – Modelo de Apresentação de Proposta e 

Anexo I – E – Encargos Sociais e Trabalhistas Horistas e Anexo I – F – 

Encargos Sociais e Trabalhistas Mensalista. 
 

 Neste item, a Recorrente alega que a proposta da Recorrida não 

está pari passu com os modelos oferecidos pela CEL, no Anexo I – F – Encargos 

Sociais e Trabalhistas Mensalistas e que os encargos sociais complementares, 

não foram apresentados no item “E” do anexo Dos Encargos Sociais, da 

proposta entregue pela empresa JONAY CONSTRUÇÕES LTDA – ME, que trata 

das Composições de Encargos Sociais (horistas e mensalistas). 
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  Analisando a necessidade de se seguir cegamente/rigorosamente 

os Modelos trazidos pelo edital em epígrafe, esta Assessoria entende que os 

modelos são peças meramente exemplificativas/sugestões, podendo cada 

licitante elaborar a sua própria proposta de forma livre, desde que dela conste os 

dados considerados essenciais para sua validade, bem como, prestem declaração 

de que nos preços contidos na proposta estão incluídas todas e quaisquer 

despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos 

trabalhistas, sociais, fiscais, seguros e outras despesas diretas, inclusive aquelas 

indispensáveis para manter a higiene, segurança no trabalho e necessárias ao 

cumprimento integral do objeto do edital. 

 

 Isso porque, na concepção do instrumento editalício os modelos que 

servirão como sugestões constam em seus anexos podem conter previsões 

meramente estimativas, principalmente quando se fala em obras e serviços, que, 

por mais que se queira zelar nas previsões de custos mais variáveis possíveis 

quando da sua execução, em observação à lisura e a ampla concorrência do 

presente processo, não cabe à Administração Pública engessar e/ou restringir os 

participantes nas propostas que esses pretendem oferecer, uma vez que cada um 

sabe o valor exato de seus custos e encargos. 

 

 Doutra forma, convém dizer que a análise da aceitabilidade da 

proposta de preço não se restringe ao objeto e às formalidades. A Comissão deve 

analisar também os preços que são ofertados, desclassificando propostas com 

preços excessivos ou inexequíveis. Aliás, o julgador deve ser rigoroso na 

análise de preços, haja vista que os custos do contrato serão suportados pelo 

Erário Público. 

 

 Nesta senda, o rigor na demonstração de preços é insensato no 

momento licitatório, porque, depois de vencer o certame e estiver numa fase 

mailto:ribeiro2017.adv@gmail.com


                                                                        ELVIS 

RIBEIRO 
SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA       

CNPJ: 17.512.585/0001-21 

 

Página 8 de 9 

 
Av. Presidente Vargas, Anexo do Posto Uraim, sala 8, Altos, Bairro Uraim, Paragominas/PA, CEP: 68.625-130 / Fone (91) 

98857-5050 e-mail: ribeiro2017.adv@gmail.com  

executória, o empresário poderá buscar a melhor alternativa para o cumprimento 

do contrato, fazendo negociações privadas muito mais vantajosas e lucrativas. 

 

 Sobre as propostas apresentadas pelas empresas concorrentes, não 

vislumbramos qualquer possibilidade de prejuízo à Administração na hipótese de 

inadimplência de encargos sociais e trabalhistas, uma vez que a previsão editalícia 

do item 16.3 garante, que “o pagamento só será realizado mediante comprovações de 

quitação de encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, devendo as certidões apresentadas, 

estarem devidamente atualizadas’’. 

 

 Feitas estas considerações resta analisar qual o caráter finalístico 

das Licitações e a sua aplicação no caso concreto. 

  

 Assim, a licitação tem como finalidade, dentre outras, selecionar a 

proposta mais vantajosa à Administração Pública, assegurado sempre a efetiva e 

plena incidência de seus princípios vetoriais: isonomia, legalidade, 

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa 

(art. 3º, caput, Lei nº 8.666/93). 

 A acepção legal da expressão “selecionar a proposta mais 

vantajosa” não pode e nem deve ser tomada apenas no estrito sentido de ampliar 

a competição a todo e qualquer interessado ao objeto do certame, sob pena de, 

não raro, comprometer a eficiência e a qualidade da obra ou do serviço. 

  

 Com esse desiderato, o Presidente da CEL, tomou a decisão de 

habilitar e aceitar as propostas apresentadas pelas duas empresas concorrentes, 

pois o Edital da Tomada de Preços nº 001/2017 teve seus requisitos 

cumpridos fielmente pelas duas empresas licitantes em suas propostas. 
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 Quanto a temerária possibilidade de “contratação de empresa que 

não garanta através de Proposta Comercial os pagamentos e recolhimentos”, 

apontada pelo recorrente, precisamos verificar se as propostas apresentadas 

estão de acordo com as disposições editalícias e a legislação pertinente.  

  

 Logo, com base nos estudos de viabilidade dos custos da obra 

realizados pelos técnicos e com base nas planilhas de cálculos oferecidas pelas 

empresas, ambas concorrentes apresentam potencial de exequibilidade para 

execução do objeto do processo licitatório em questão. 

  

III – CONCLUSÃO 
 

FACE AO EXPOSTO, este Jurídico entende que as duas propostas 

apresentam-se dentro do valor global e do limite estabelecido, com preços 

manifestamente exequíveis, inclusive, em conformidade com o subitem 12.7, 

alínea “e”, mencionado ao norte, o que desqualifica os argumentos trazidos pela 

empresa N. PRIME CONSTRUTORA LTDA – ME, de maneira que entendemos que 

seu recurso deverá ser julgado improcedente. 

Sem embargo a entendimento contrário, é como nos manifestamos e é 

como submetemos a consideração da autoridade superior. 

 

Paragominas/PA, 19 de dezembro de 2017. 

 

 

ELVIS RIBEIRO DA SILVA 
Advogado 
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