
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO MINAS GERAIS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Instância Recursal 

 

REFERÊNCIA: EDITAL n. 001/2018 - RECURSO ADMINISTRATIVO  

RAZÕES: DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 51ª 

SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO MINAS GERAIS NA 

CIDADE DE PASSOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.  

RECORRENTE: CONSTRUTORA BUENO EIRELI - EPP 

RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 

Trata-se de recurso interposto pela CONSTRUTORA BUENO EIRELI - EPP com 

fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 109 da Lei n° 8.666/1993, através 

de seu representante legal, contra a decisão proferida pela Comissão 

Permanente de Licitação que desclassificou a proposta de preços apresentada, 

referente ao Edital nº 001/2018.  

 

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

 

O recurso é interposto tempestivamente, através de representante legal, pela 

empresa CONSTRUTORA BUENO EIRELI - EPP, devidamente qualificada na peça 

recursal, em face da decisão que a declarou desclassificada do certame em 

tela. 

 

Tendo havido o preenchimento dos pressupostos recursais, o recurso merece 

ser recebido, para os devidos fins de direito.  

 

II – DAS TESES RECURSAIS 

 

Alega a recorrente os seguintes vícios do procedimento licitatório:  

 

a) nulidade da adjudicação, por desclassificação não fundamentada;  

 

b) nulidade da adjudicação, por ausência de divulgação dos resultados das 



propostas comerciais; 

 

c) nulidade do resultado publicado em 09/07/2018, por contradição da ata, por 

existência de licitantes não convocados a participar de reunião e empresas 

desclassificadas sem fundamentação e com cerceamento de defesa;  

 

d) antijuridicidade do resultado final diante da melhor proposta apresentada 

pela recorrente. 

 

Nulidade da adjudicação, por desclassificação não fundamentada  

 

Na fase de julgamento das propostas, em 22/05/2018, a Comissão Permanente 

de Licitação oportunizou aos interessados atendimento presencial para a 

justificativa dos valores apresentados, momento também em que toda a 

documentação referente ao procedimento foi colocada à disposição dos 

interessados para consulta, cópia e apontamentos.  

 

Isso demonstra, primeiramente, que não foi negado acesso dos licitantes a 

nenhuma informação sobre o procedimento. 

 

Em relação à recorrente, foi agendada a data de 05/06/2018, às 15 horas, para 

que a mesma se fizesse presente à sede da OAB/MG e prestasse 

esclarecimentos sobre sua proposta. Entretanto, a recorrente optou por não 

exercer na integralidade o seu direito e não compareceu fisicamente, 

restringindo-se a enviar esclarecimentos por escrito, em 28/05/2018, mediante 

protocolo. 

 

Nada obstante a peça escrita de informações complementares, a COMISSÃO 

não se sentiu suficientemente esclarecida sobre os termos da proposta, 

fundamentalmente sobre os critérios empregados para a definição de diversos 

dos preços informados na proposta. 

 

Segundo o item 4.7 do Edital n. 1/2018, “será desclassificada a proposta que 

não se contiver nos estritos termos do artigo 48 da Lei Federal 8666/93, ou 

não atender às exigências do edital ou contiver preços unitários ou preços 

totais excessivos ou manifestamente inexequíveis” . Mais adiante, prossegue a 



regra editalícia, em seu item 4.8: “A Comissão Permanente poderá exigir de 

qualquer das licitantes a composição detalhada de cada preço unitário 

proposto (considerando materiais, ferramentes e mão-de-obra, destacando 

ainda a composição de encargos sociais e BDI utilizados)” . 

 

Por isso, na forma editalícia, não tendo havido os esc larecimentos capazes de 

afastar a situação descrita no item 4.7 ora transcrito, a COMISSÃO promoveu a 

desclassificação da licitante. 

 

Não havendo demonstração de antijuridicidade do procedimento licitatório em 

relação a esse item do recurso, nem tendo sido apresentadas razões de fato e 

de direito que justifiquem conclusão contrária, a pretensão recursal, neste 

ponto, merece ser DESPROVIDA. 

 

Nulidade da adjudicação, por ausência de divulgação dos resultados das 

propostas comerciais 

 

A recorrente arguiu a nulidade da adjudicação em decorrência da inexistência 

de divulgação de resultado do julgamento das propostas comerciais dos 

licitantes. 

 

O item 5.1 do Edital n. 1/2018 determina que “os julgamentos das propostas 

comerciais ocorrerão após análise e julgamento do rol de documentos 

apresentados, conforme exigências previstas no item 3 do Edital” . 

 

A COMISSÃO se debruçou sobre as propostas e examinou de modo percuciente 

todo o acervo documental produzido por todas as empresas participantes. O 

exame final desse conjunto de elementos restou retratado de forma solene em 

tabela em formato Excell, comparativa de todos os dados das propostas dos 

licitantes. 

 

A confecção dessa tabela é valiosíssima para o exame das propostas. Em 

relação à parte recorrente, não foram incluídos seus dados na tabela de 

informações dos participantes diante de sua DESCLASSIFICAÇÃO, na forma já 

apreciada nesta decisão, em seu item anterior.  

 



Não há, portanto, nada a prover em relação a este item. 

 

Nulidade do resultado publicado em 09/07/2018, por contradição da ata, por 

existência de licitantes não convocados a participar de reunião e empresas 

desclassificadas sem fundamentação e com cerceamento de defesa  

 

O exame deste item do recurso está prejudicado, uma vez que a recorrente foi 

DESCLASSIFICADA do certame e a decisão de desclassificação foi mantida por 

esta instância recursal. 

 

Antijuridicidade do resultado final diante da melhor proposta apresentada 

pela recorrente 

 

O exame deste item do recurso está prejudicado, uma vez que a recorrente foi  

DESCLASSIFICADA do certame e a decisão de desclassificação foi mantida por 

esta instância recursal. 

 

III – DA PARTE DISPOSITIVA 

 

Isto posto, a instância recursal da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

conhece do recurso e lhe nega provimento, para fins de se  declarar a 

juridicidade da decisão recorrida e mantê-la integralmente, em todos os seus 

termos. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Instância Recursal 
 


