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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DO PAULISTA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES - CPL OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA - PL N° 056/2022 - CP N° 006/2022

 
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO E DECISÃO DO
RECURSO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DA
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA
 
A Prefeitura Municipal do Paulista/PE, através da Comissão
Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia torna
público o resultado do Julgamento e Decisão do Recurso
Administrativo em Razão da Desclassificação da Proposta, referente
ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022. CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 006/2022. OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE
REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA
SEBASTIÃO GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO, MUNICÍPIO DO
PAULISTA/PE”. O referido Recurso Administrativo foi interposto,
tempestivamente, pela empresa GLC CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 19.221.997/0001-38), que inconformada
com a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações -
CPL/Obras e Serviços de Engenharia, fundamentada no Parecer
Técnico da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista/PE,
que tornou DESCLASSIFICADA a proposta da mesma. Aberto
prazo para contrarrazões, a empresa CONSTRUTORA SBM
LTDA (CNPJ Nº 02.908.931-0001-18), apresentou seu contrarecurso,
tempestivamente. Em sede de contrarrazões, a licitante
CONSTRUTORA SBM LTDA alega que, a empresa GLC
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou o erro de
somatório das composições. E ressalta que na sessão pública no dia 10
agosto de 2022, a CPL abriu o prazo de 3 (três) dias úteis para a
realização de diligência e, mesmo assim, a GLC CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA não saneou as pendências elencadas. Ao reanalisar
a proposta de preços após a 1ª análise técnica, embora a empresa não
tenha reformulado suas composições conforme sugerido por esta
engenharia, a modificação nos insumos exclusivamente da hora-
homem e não tendo alterado a proposta de preço inicialmente
apresentada, e que nas suas composições os insumos de hora-homem
não superarem ao proposto na composição analítica de referência para
esses determinados itens, a exemplo código 88495-SINAPI e de
acordo com o (Acórd. 1.811/2014-Plenário-TCU) o “erro no
preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não
constitui motivo suficiente para desclassificação da proposta, quando
a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço
ofertado. Após análise, a CPL passa ao resultado do julgamento:
RECURSO JULGADO PROCEDENTE. Pelo que
declara CLASSIFICADA E VENCEDORA a empresa GLC
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 19.221.997/0001-
38), pela proposta de menor preço no valor de R$ 1.446.038,03 (Um
milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil. trinta e oito reais e três
centavos) e CLASSIFICADA e em segundo lugar a
empresa CONSTRUTORA SBM LTDA (CNPJ Nº 02.908.931-0001-
18), no valor de R$ 1.654.731,96 (Um milhão, seiscentos e
cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e
seis centavos). As peças recursais encontram-se nos autos do processo
à disposição dos interessados.
 
Paulista/PE, 27 de setembro de 2022.
 
CPL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO
PAULISTA/PE.
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