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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDÔNIA 

 
ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2021 
 

PROCESSO GERAL Nº 00144.2021.2.209.02 

 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, 
PARA REALIZAR A ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO, QUE CONTEMPLE A SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS 
E INSTALAÇÃO DE HIDRANTES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LUMINÁRIAS DE 
EMERGÊNCIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA SENAI CETEM, 
COM ELABORAÇÃO DE ASBUILT, ESTUDOS, LAUDOS DE FUNCIONALIDADE DOS 
SISTEMAS, CONFORME DETALHAMENTO DE SERVIÇOS, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ANEXOS”. 
 

Às quatorze horas do dia vinte e nove do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, 
na Sala de Licitações da Casa da Indústria, reuniu-se os membros da Comissão de Licitação a fim 
de proceder a análise e o julgamento do recurso administrativo apresentado pela empresa: 
PRECISÃO ENGENHARIA LTDA, devidamente qualificada nos autos. 
  

1 – DA TEMPESTIVIDADE 

 
É tempestivo o recurso administrativo entregue pela empresa: PRECISÃO ENGENHARIA 

LTDA, recebido nesta CPL no dia 21/03/2022. 
 

2 – DAS RAZÕES DO RECURSO 

 
A empresa PRECISÃO ENGENHARIA LTDA apresentou razões de recurso contra 

decisão que declarou desclassificada a sua proposta de preço. 
 
Após resumo, a recorrente apresentou em seu recurso os seguintes pontos: 
 

 RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS DA ATA, fls. 271/277; 

 DA NÃO OPORTUNIZAÇÃO DO SANEAMENTO DAS FALHAS AVENTADAS, fls. 
277/282; 

 DA NECESSÁRIA RECLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA PRECISÃO SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, fls. 283. 

 
Ao final requer que a peça recursal seja conhecida para no mérito seja deferida 

integralmente; requer que seja reformada a decisão desta comissão, que declarou desclassificada 
a proposta de preço apresentada pela recorrente; requer que, caso a comissão opte por manter a 
sua decisão, que se aplique o disposto no parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Federal 8666/93, 
abrindo-se o prazo legal para apresentação de nova proposta escoimada das causas. 
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3 – DO RELATÓRIO 

A princípio há que se considerar que o SENAI não é um órgão da Administração Pública. O 
SENAI é entidade de natureza privada, sem fins lucrativos, e faz uso de Regulamento Próprio – 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 

 
O artigo 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI preleciona que tanto a 

Administração como os interessados são obrigados a observarem as regras e condições 
previamente estabelecidas no edital. Vejamos: 

 
 
“Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa 
para o SENAI e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhes são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem 
seu caráter competitivo”. 

Pois bem. 

Compulsando os autos e analisando a matéria, entende-se pelo CONHECIMENTO e 
DESPROVIMENTO do recurso apresentado pela empresa PRECISÃO ENGENHARIA LTDA, 
pelos motivos expostos a seguir. 

 
Inicialmente, esta comissão deve refutar parte do resumo dessa recorrente no qual alega 

que “No dia 14/03/2022, ao chegarmos na sala para reabertura e análise, fomos recebidos pela 
presidente da CPL, Raíssa Suélen R. dos Santos Calixto, com uma Ata pronta e a análise de 
nossa proposta comercial, efetuada pela Supervisão de Engenharia (...) para serem apenas 
assinadas, nos informando que nossa proposta sequer foi classificada”. 

 
Esta comissão salienta que as minutas das atas das sessões de abertura e reabertura são 

previamente redigidas para dar celeridade ao expediente, porém, o que causa estranheza é o 
caráter sugestivo dessa recorrente ao alegar que “a ata estava pronta para apenas ser assinada”. 
Ora, todas as informações repassadas na sessão constavam na ata, inclusive os motivos pela 
desclassificação da proposta dessa recorrente. 

 
Vale ressaltar que se essa recorrente assinou a ata da sessão de reabertura estava ciente 

das decisões nela registradas e em nenhum momento foi constrangida a fazê-lo. Além disso, 
ressalta-se que fora entregue a essa recorrente uma cópia do Parecer Técnico da Proposta de 
Preço elaborado pela Supervisão de Engenharia, conforme registrado na própria ata. 

 
A indignação dessa recorrente por ter a sua proposta desclassificada no certame não pode 

se confundir com a seriedade que esta comissão desenvolve as suas atividades. Salienta-se, 
portanto, que esta comissão trabalha no intuito de preservar os princípios basilares das licitações, 
sobretudo o da Legalidade, da Isonomia e da Vinculação ao Instrumentação Convocatório. 

 
Vencida esta etapa, passaremos a analisar as alegações trazidas pela recorrente sobre a 

desclassificação de sua proposta. 
 
Considerando que a proposta e as planilhas orçamentárias inicialmente publicadas por essa 

recorrente, foram objeto de análise e parecer da Supervisão de Engenharia, esta comissão 
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solicitou a análise e o parecer das razões de recurso ora apresentadas, sendo junto aos autos a 
CI 360/2022, a qual transcreveremos abaixo: 

 
 

PRECISÃO ENGENHARIA LTDA 

A proposta da licitante foi desclassificada por deixar de apresentar um documento e 
por apresentar percentuais de BDI divergentes, um cronograma físico financeiro 
divergente do modelo solicitado pelo mesmo em 22/02/22 (e-mail pág. 219 do 
processo).  

Considerando o diligenciamento realizado, não foi questionado quanto à falta de 
detalhamento dos encargos sociais, pois cabe ao licitante atentar aos documentos 
solicitados em edital, e de sua responsabilidade a apresentação dos mesmos, sob 
risco de inabilitação, em atendimento aos critérios de julgamento em observância ao 
disposto no edital, especificamente no item 8.8.2. 

Considerando a apresentação do documento, composição de encargos sociais, 
mesmo que em caráter auxiliar, é de suma importância na análise das planilhas, 
pois a aplicação dos encargos altera os percentuais de acordo com o tipo de 
oneração/desoneração e respectivos valores incidentes sobre a mão de obra, os 
quais impactam nas composições de preço, e variam de cada empresa, de acordo 
com seu tipo ou natureza jurídica. 

Considerando os percentuais apresentados, as divergências foram sanadas, 
considerando que a mesma informou a referência de tributos de acordo com sua 
natureza jurídica. Contudo, é “vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar do ato da sessão pública”, conforme previsto 
no item 8.8.9 do presente edital, e, portanto, não é possível substituir a planilha com 
os cálculos incorretos. 

Considerando a apresentação do cronograma físico financeiro divergente do modelo 
enviado ao licitante, o mesmo não atenderá as demandas do SENAI, pois ao aceitar 
o cronograma proposto, deveremos realizar medições e pagamentos semanais, o 
que torna tal procedimento impraticável. 

Parecer da análise 

Mediante considerações, entendemos que a empresa deixou de 
atender o instrumento convocatório, ao informar percentuais de BDI divergentes, ao 
não apresentar composição de encargos sociais, e, principalmente, por apresentar 
cronograma físico financeiro divergente do modelo proposto, e que não atende às 
demandas do SENAI, e desta forma, mantemos a decisão de inabilitar a proposta 
do licitante. 

Desta forma, encaminhamos o processo para a Comissão Permanente de 
Licitação para dar prosseguimento ao processo 

 
 
A Supervisão de Engenharia manteve o parecer inicial que orientou pela desclassificação da 

proposta apresentada pela recorrente. De acordo com a CI 360/2022, ratifica-se que os 
percentuais de BDI da proposta da recorrente estão divergentes, a composição de encargos 
sociais não foi entregue e o cronograma físico financeira não atende à demanda do SENAI. 

 
Para corroborar com a esta análise, vejamos o que o edital da presente licitação diz sobre a 

apresentação da Proposta de Preço: 
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9. DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 02 
 
9.1     A proposta deverá ser apresentada atendendo as seguintes exigências: 
 
(...) 
 
9.6. O licitante deverá apresentar anexado à Carta Proposta: Planilha 
Orçamentária indicando valores unitários e globais (com valores baseados na 
tabela SINAPI/RO), Tabela dos Encargos Sociais, Planilhas de Composição de 
Custo Unitário, Cronograma Físico-Financeiro e o Demonstrativo do BDI, sob 
pena de desclassificação da Proposta (VIDE ANEXO 1 DO TERMO DE 
REFERÊNCIA E ANEXO VI DO EDITAL). 
 
9.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas em vias impressas, estas 
assinadas pelo responsável da Empresa ou seu representante legal e em 
conjunto com seu profissional técnico responsável, onde fique claro o seu 
número de registro no CREA ou no CAU, na última folha e rubricada nas 
demais, não sendo aceitas as que apresentarem rasuras, entrelinhas, 
ressalvas ou emendas.  
 
9.6.2. Apresentar demonstrativo detalhado da composição do percentual 
adotado para o item "BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI”, 
inclusive com relação às parcelas que o compõe. 
 
9.6.3. Apresentar Demonstrativo detalhado dos encargos sociais incidentes 
sobre a mão-de-obra aplicada. 

 
 
Observa-se que o edital foi claro ao definir as planilhas que deveriam ser apresentadas junto 

à Carta Proposta das concorrentes, sujeitando-as à apresentação da Tabela de Encargos Sociais, 
sob pena de desclassificação, conforme disposto no item 9.6. Já no subitem 9.6.3 solicita-se a 
apresentação de demonstrativo detalhado dos encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 
aplicada. 

 
Nota-se, por conseguinte, que essa recorrente não foi desclassificada por excesso de 

formalismo, conforme alegado pela mesma. Demonstrou-se nos autos a ausência da Tabela de 
Encargos Sociais, exigidos no item 9.6 e no subitem 9.6.3 do edital. Fato confirmado pela própria 
recorrente que anexou ao seu recurso a “Planilha detalhada de Custo de Formação de Preço de 
Mão De Obra”, às fls. 297/298. 

 
A recorrente alega que a diligência poderia sanar a ausência de documento exigido no 

edital, entretanto, é importante ressaltar que não é possível a inclusão posterior de novo 
documento ou informação que deveria constar originariamente na proposta. 

 
A promoção de diligência não permite que a Administração aceite a inclusão de novo 

documento nos autos, posterior à abertura dos envelopes. Assim, vale ressaltar que o princípio da 
Vinculação ao Instrumento Convocatório determina o dever desta CPL de observar as exigências 
da peça editalícia no curso de todo o procedimento.  

 
Nesse sentido, salientamos o entendimento do TCU – Tribunal de Contas da União de que a 

Administração não deve admitir que as exigências previstas no próprio edital não sejam 
aplicadas, conforme acórdãos que colacionaremos adiante: 
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Determinar à (...) que doravante, quando for deflagrar torneios licitatórios, observe 
as regras e os princípios norteadores desses procedimentos administrativos, 
principalmente o princípio da vinculação da administração e dos licitantes ao 
instrumento convocatório, de acordo com art. 3º c/c 41 da Lei n. 8.666/1993; art. 9º 
da Lei n. 10.520/2002; e art. 5º do Decreto n. 5.450/2005. (Acórdão 966/2011 – 
Primeira Câmara) 
 
Insere-se na esfera de discricionariedade da Administração a eleição das exigências 
editalícias consideradas necessárias e adequadas em relação ao objeto licitado, 
com a devida fundamentação técnica. Entretanto, em respeito ao princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, é inadmissível que a Administração deixe 
de aplicar exigências previstas no próprio edital que tenha formulado. (Acórdão 
2.730/2015-Plenário) 

 
Observe, em um possível e futuro novo certame licitatório sobre o mesmo objeto, 
rigorosamente os princípios que regem as licitações, especialmente os princípios da 
publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório, positivados no art. 3º da 
Lei nº 8.666, de 1993, e no art. 3º da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. 
(Acórdão 649/2016-Segunda Câmara) 

 
 
Portanto, afasta-se a alegação de que a promoção de diligência poderia sanar a ausência 

de documento exigido no edital. Assim, demonstrou-se que esta comissão adotou decisão 
acertada ao aceitar o Parecer Inicial da Supervisão de Engenharia, que orientava pela 
desclassificação da proposta da recorrente. 

 
Além disso, outro ponto que deve ser destacado é o de que o cronograma físico financeiro 

da recorrente não atende ao edital da presente licitação.  
 
Conforme trazido novamente pela Supervisão de Engenharia, na CI 360/2022: 

“Considerando a apresentação do cronograma físico financeiro divergente do modelo enviado ao 
licitante, o mesmo não atenderá as demandas do SENAI, pois ao aceitar o cronograma proposto, 
deveremos realizar medições e pagamentos semanais, o que torna tal procedimento impraticável”, 
a recorrente alterou o número de medições do serviço, descaracterizando todo o cronograma 
físico financeiro desta Administração. 

 
Compulsando os autos, verifica-se que essa recorrente recebeu no dia 22/02/2022 as 

planilhas elaboradas por esta Administração, conforme e-mail acostado às fls. 219. No entanto, 
optou por apresentar no certame um cronograma que não atende as necessidades do SENAI, 
deixando claro que não concorda com o cronograma desta Administração.  

 
Neste contexto, vale salientar que o edital é lei entre as partes e que a forma de pagamento 

faz parte do edital. Não cabe, portanto, à licitante descaracterizá-la, modificando o quantitativo de 
medições estimadas pela Administração. 

 
Referente às divergências no percentual de BDI nas planilhas dessa recorrente, esta 

comissão acolhe novamente o parecer da Supervisão de Engenharia, através da CI 360/2022, 
pois trata-se de questionamento técnico exclusivo ao setor de engenharia. 

 
Por todo o exposto, esta comissão não assiste razão à recorrente e decide ratificar a sua 

decisão inicial que declarou desclassificada a proposta de preço apresentada pela PRECISÃO 
ENGENHARIA LTDA. 
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4 – DA CONCLUSÃO  

Diante das considerações expostas na presente Ata de Julgamento de Recurso, pelos 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, a Comissão de Licitações do 
SENAI/DR/RO, decide: 

a) Conhecer o recurso da empresa PRECISÃO ENGENHARIA LTDA, e no seu mérito 
considera-o IMPROCEDENTE, ratificando a sua decisão inicial que declarou a sua 
proposta desclassificada, porque não atendeu às exigências do edital. 

b) Submeter a questão às autoridades superiores do SENAI/DR/RO, para querendo, 
julgar o recurso em instância revisora. 

 

 
Raíssa Suélen R. dos Santos Calixto 

Presidente da CPL 
 
 

Sheyla Maria da Rocha Silva 
Vice-Presidente da CPL 

 
 

Denilson Vilaforte do Nascimento 
Membro da CPL 
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