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A Coordenadoria Executiva e de Planejamento 
 
 
Sr. Coordenador 
 
Ref.: Apreciação do recurso interposto por SANER ENGENHARIA E CONSULTORIA 
EIRELI 
 
Concorrência Nacional N. 002/2019. 
 
OBJETO: “SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CORPOS HIDRICOS NAS REGIÕES 
HIDROGRÁFICAS PIABANHA (RHIV) E RIO DOIS RIOS (RH VII) – ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO”. 
 
Conhecidos os termos dos referidos documentos, a Comissão Permanente de Licitação 
com o auxílio da Diretoria de Recuperação Ambiental – DIRAM, cujas manifestações 
passam a ser peça integrante deste julgamento, passa a expor: 

 
RECURSO interposto tempestivamente pela empresa SANER ENGENHARIA E 
CONSULTORIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua Hermenarda, 
494, Méier, Rio de Janeiro, RJ, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
28.793.948/0001-60, doravante denominada SANER; 
 
Em apertada síntese a recorrente SANER apresenta suas razões de inconformismo em 
face de sua desclassificação, bem como pela classificação de outras licitantes. 
 
Aponta que esta CPL utilizou inadequada metodologia ao declarar a proposta da 
recorrente como inexequível, a incorreção, segundo a recorrente, reside no fato de ao 
elaborar o cálculo a Comissão tenha se valido da proposta da licitante DIMENSIONAL, 
que ofertara proposta acima do valor estimado, devendo, conforme aduz, excluir do 
mencionado cálculo a proposta desta licitante e que o fazendo, o resultado seria alterado 
para concluir como exequível sua proposta. 
 
Lado outro, requer seja desclassificada a proposta da licitante EMPRESA FLUMINENSE 
DE SERVIÇOS EIRELI. por afronta ao item 7.14 do edital, alegando ter a referida deixado 
de apresentar planilha de composição de custos unitários. 
 
Outrossim, requer também a recorrente a desclassificação das licitantes MJRE 
CONSTRUTORA LTDA., CHISON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., D.A.S 
ENGENHARIA LTDA., ASM CONSTRUÇÕES LTDA., SD ENGENHARIA LTDA., 
CONSTRUTORA MATOS TEIXEIRA LTDA., CONTEK ENGENHARIA S/A. e ERWIL 
CONSTRUÇÕES LTDA., sob a tese de que não se desobrigaram de cumprir o item 7.17 
do edital deixando de apresentarem  a memória de cálculo. 
 
Em virtude dos apontamentos constantes do recurso ora em análise, houve por bem a 
CPL encaminhar consulta jurídica à procuradoria (fls. 2.610/2.618) no intuito de dirimir 
algumas questões levantadas.  
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Em suma, os pontos abordados foram: da necessidade de apresentação de memória de 
cálculo por parte dos licitantes e da metodologia para verificar-se a (in)exequibilidade dos 
preços. 
 
Da consulta, Parecer 01/2019/GBM, vistado pelo ilustre Procurador do Estado Gabriel 
Baltazar Müller (fls. 2.619/2.636), restaram assentados os seguintes entendimentos, aqui 
colacionados na íntegra: 
 
“Por tudo que aqui foi exposto e analisado, podemos alçar os seguintes arremates à vetorar a 
autuação da gestão no caso concreto: 
 

i. Concernentemente à questão inerente à memória de cálculo, sob o influxo do 
postulado do Formalismo Moderado, não tem o condão de desclassificar os licitantes 
que porventura não apresentaram o documento, na medida de em que a presente 
licitação é do tipo menor preço global, e não a menor prelo por item; 
 

ii. Por sua vez, no que tange a celeuma envolvendo a concatenação das propostas de 
preços e da aferição da exequibilidade, é certo que a CPL deverá primeiro proceder à 
comparação da proposta de preços com os parâmetros editalícios, a fim de verificar se 
são excessivos ou não, para depois partir à apuração da média aritmética de 
exequibilidade; 

 
iii. Já na média de aferição da exequibilidade, o gestor deve se valer tão só das propostas 

classificadas, desconsiderando, desarte as propostas desclassificadas em momento 
precedente do torneio.”  

 
Neste sentido, a assessoria jurídica do órgão expôs de maneira clara e concisa a forma 
de proceder neste caso concreto. 
 
Portanto, tendo-se como norte o entendimento esboçado, concluímos que, fica 
dispensada a apresentação da memória de cálculo, por certo, e repisando-se o já 
mencionado em sede da consulta, o entendimento de se fazer constar a memória de 
cálculo, junto à proposta de preços, configuram duas precauções: a primeira, assegurar 
que a memória de cálculo foi devidamente observada; a segunda, evitar qualquer 
divergência ou discussão futura com a contratante quanto aos itens orçados. 
  
Entretanto, é fato que as licitantes ao incluírem suas memórias de cálculo nas suas 
propostas de preços (Anexo 8), produziram mera repetição do Anexo 5, na íntegra 
confeccionado pela Administração para consulta das licitantes, portanto, realmente nos 
parece razoável e muito coerente a conclusão que sua ausência não pode gerar a 
desclassificação das licitantes, logo, neste quesito, improcedente o recurso. 
 
Quanto à metodologia do cálculo previsto nas alíneas do inciso II do art. 48 da LLC, se 
posicionou a procuradoria pela verificação das propostas quanto a sua excessividade, 
bem como as demais adequações as regras editalícias, para, então proceder a média 
aritmética de exequibilidade. 
 
Antes de adentrarmos a nova formulação acima mencionada, mister esclarecer que, no 
que compete a composição dos custos unitários, não há dúvidas que sua apresentação é 
indispensável, e, como dito em sede da consulta, houve o reexame das propostas pelo 
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setor técnico, resultando o apontamento de licitantes que não se desincumbiram desta 
obrigação.    
 
Desta forma, após reanálise e com indicações mencionadas teríamos o seguinte: 
 

 
 
Desclassificada por não apresentar a composição dos custos 
unitários. 

 
 
Desclassificada por apresentar proposta acima do valor 
orçado. 

 
 
Desclassificada por não apresentar a composição dos custos 
unitários. 

 
 
 
 
 
Desclassificada por não apresentar a composição dos custos 
unitários. 

 
 
Após a exclusão das licitantes que não cumpriram as regras editalícias, passemos a 
elaboração dos cálculos previstos no art. 48, II, §1º, alíneas “a” e “b”. 
 

 
 
1° Critério – R$ 5.694.896,32 x 70% - R$ 3.986.427,43 

 
 
 
2° Critério – R$ 6.934.822,46 x 70% - R$ 4.854.375,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desta forma, temos como valor base para a indicação de inexequibilidade o montante de 
R$ 3.986.427,43, já que a norma aponta a utilização do menor valor dos critérios. Assim, 
tem-se claramente que a proposta da recorrente figura-se como exequível.  
 

Licitantes Propostas 

Contek  R$ 6.510.938,08  

Estevão  R$ 6.662.361,55  

Senic  R$ 6.480.453,30  

Matos Teixeira  R$ 6.342.735,62  

Dimensional  R$ 9.034.799,77  

Hydra  R$ 5.873.794,61  

ASM  R$ 5.741.064,97  

Empresa Fluminense  R$ 6.330.160,69  

Dragmaq  R$ 6.065.195,30  

Chison  R$ 5.492.892,80  

Erwil  R$ 4.438.222,23  

MJRE  R$ 6.066.620,75  

DAS  R$ 5.468.936,04  

SD  R$ 5.325.989,69  

SANER  R$ 4.163.005,87  

Licitantes Propostas 

Contek  R$ 6.510.938,08  

Senic  R$ 6.480.453,30  

Matos Teixeira  R$ 6.342.735,62  

Hydra  R$ 5.873.794,61  

ASM  R$ 5.741.064,97  

Dragmaq  R$ 6.065.195,30  

Chison  R$ 5.492.892,80  

Erwil  R$ 4.438.222,23  

MJRE  R$ 6.066.620,75  

DAS  R$ 5.468.936,04  

SANER  R$ 4.163.005,87  

TOTAL R$ 62.643.859,57 
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Com isto, poder-se-ia indicar como vencedora do certame, após este julgamento, a 
licitante SANER, já que apresentou a proposta de menor valor, todavia, antes de ser 
declarada como tal, a recorrente enviou carta (que se junta aos autos) a esta CPL 
rogando por sua desistência do procedimento licitatório. 
 
Inobstante, tendo em vista a revisão de todos os atos, bem como pela reanálise por parte 
do setor técnico, agora com base no Parecer 01/2019/GBM, entendemos ser 
imprescindível o julgamento do recurso manejado, inclusive pautando-se na legalidade, 
isonomia e autotutela, trazendo a escorreita tramitação. 
 
Assim, em razão disto, indicamos como vencedora a licitante ERWIL CONSTRUÇÕES 
LTDA. já que possuidora da proposta mais vantajosa, ratificando-se, portanto, decisão 
proferida em sessão do dia 16/07/2019. 
 
E, em face da procedência do recurso manejado, bem como pelo princípio da autotutela 
que norteia a gestão pública, pelos fundamentos expostos, conhecemos do presente 
recurso e no mérito sugerimos pelo seu PARCIAL DEFERIMENTO. 
 
Apontando-se para o seguinte resultado de forma concisa, licitantes ESTEVÃO 
CONSTRUTORA LTDA.; DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.; EMPRESA 
FLUMINENSE DE SERVIÇOS EIRELI.; SD ENGENHARIA LTDA. desclassificadas, 
estando classificadas as demais, excluindo-se a pedido a recorrente. 
 
Nada mais havendo a tratar, encaminhamos à apreciação superior, rogando pela posterior 
publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Em, 18 de setembro de 2019 
 
 

Comissão Permanente  de Licitação: 
 
 
(original assinado) 
Paulo Cesar Longo Diniz Junior 
Presidente  
Id. Funcional: 5084655-8     
 
(original assinado)    (original assinado) 
Paulo Vitor da Silva Manhães  Renata Ferreira Ramos Ribeiro Larangeira 
Membro     Membro 
Id. Funcional: 5087775-5  Id. Funcional: 5103581-2 
       
     


