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Ao 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO -SESC 

Att: Comissão permanente de licitação – CPL 

Referente ao Concorrência n° 21/0004-CC 

Assunto: Recurso administrativo 

 

 

 Ilmos. Senhores. 

 A empresa A3 Engenharia LTDA – EPP, inscrito sob o n° de CNPJ 04.656.777/0001-

60, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Maurizio Vieira Oltramari, 

portador da carteira de identidade n° 7.656-D e do CPF n° 237.467.852-00, vem por meio 

desta apresentar o recurso administrativo em decorrência da apresentação da proposta de 

preços de forma errônea da empresa ENGEMAR EMPRENDIMENTOS LTDA , 

obedecendo ainda o prazo de recurso conforme cita a lei n° 8.666/93. 

 

DOS FATOS 

 

1. No dia 21 de Outubro de 2021 foi dada continuidade ao certame Concorrência n° 

21/0004-CC, onde foram abertas as propostas de preços de todos os licitantes. 

 

2. Onde foi confirmado o credenciamento aos representantes das empresas, a empresa 

SANEAR BRASIL CONSTRUÇÕES  EURELLI, credenciou novo representante. 

 

3. A seguir foi franqueado os valores das proposta de preços e registradas conforme ata  

 

4. Ao pedirmos vistas ao processo detectamos diversas irregularidades na proposta de 

preços da empresa ENGEMAR EMPRENDIMENTOS LTDA 

 

 

DOS FUNDAMENTOS 

 

1. Ao verificarmos mais a fundo observamos que proposta financeira da empresa acima 

mencionada possui diversos vícios, vícios esses que modificam o valor final do 

orçamento apresentado, um desses vícios pode ser encontrado em sua composição de 

preço unitário.  

 

2.  Em uma análise básica podemos verificar no item TELHADISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES na planilha de composição de custos o 

profissional “ TELHADISTA ” ( onde este profissional se encontra na composição Nº 

280028 da página Nº 1192 do processo licitatório ) o valor da mão de obra do 

profissional é de R$ 9,32 e na mesma folha do processo licitatório no item da 

composição TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o 

profissional “ TELHADOR “ que é o profissional que executa o mesmo serviço ou seja 

atua como o profissional que cobre o telhado e é o mesmo TELHADISTA, porém, o 

mesmo está com o valor mão de obra diferente do mesmo profissional anteriormente 
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citado que é de R$ 15,33 , no que se percebe o erro de valores apresentados alterando 

consideravelmente a proposta de preços, pois este erro se repete para os outros 

profissionais 

       Onde podemos também verificar que no item SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES na planilha de composição o colaborador “ SERVENTE ” ( 

onde este item se encontra na composição Nº 280026 da página Nº 1193 do processo 

licitatório ) com valor de mão de obra de 6,74 e na mesma folha ( Nº 193 ) do processo 

licitatório no item da composição “SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES “ o colaborador “ SERVENTE DE OBRAS “ (onde se 

encontra na composição Nº 88316 ) com valor de R$ 11,11 que difere e muito do valor 

do mesmo colaborador do item anteriormente citado 

        Segue quadro demonstrativo  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.  Entretanto com os valores acima se tivessem sido apresentados “corretamente” o 

custo final da proposta apresentada estaria acarretando em um valor superior ao 

apresentado e levaria a administração a incorrer em erros ao tentar mensurar valores em 

todas as medições  

  

4.  Na continuação de nossa análise o item da composição de encargos sociais a empresa 

ENGEMAR EMPRENDIMENTOS LTDA declara não ser optante da Desoneração 

da folha de pagamento, para isso a mesma não deveria apresentar as composição dos 

ENCARGOS COMPLEMENTARES onde ao fazer o somatório de sua mão de obra a 

estes encargos a mesma enseja em cobrança ( horista e mensalista ) em duplicidade 

penalizando o Órgão licitante, 

 

 

Valor apresentado pela empresa na 

COMPOSIÇÃO (CÓDIGO ) 280028.        

 

TELHADISTA COM  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 

TELHADISTA =  R$ 9,32 

Valor apresentado pela empresa na 

COMPOSIÇÃO (CÓDIGO ) 88323.        

 

TELHADISTA COM  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 

TELHADOR =  R$ 15,33 

 

Valor apresentado pela empresa na 

COMPOSIÇÃO (CÓDIGO ) 280026.        

 

SERVENTE COM  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 

TELHADISTA =  R$ 6,74 

Valor apresentado pela empresa na 

COMPOSIÇÃO (CÓDIGO ) 88316.        

 

SERVENTE COM  ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 

TELHADOR =  R$ 11,11 
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DO PEDIDO 

 

1.  Por fim, após toda essa argumentação apresentada, solicitamos assim a 

desclassificação da empresa ENGEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA, por todos 

os motivos citados nos quais não são erros sanáveis por intermédio de diligencias uma 

vez que todos estes erros são de caráter viciosos e insanáveis e toda inclusão de 

documentação apresentada pós fase licitatória caracteriza-se como inclusão posterior de 

documento que não se refira a mera complementação ou esclarecimento, O TCU segue 

a mesma linha Acórdão 220/2007- Plenário. “Também contraria o § 3º do mesmo 

artigo, pois aceita a inclusão posterior de documentos e informações que deveriam 

constar originariamente da proposta, uma vez que a conformidade desses documentos e 

informações com os requisitos do edital são considerados para a classificação da 

proposta’. Portanto baseado no principio da isonomia e da boa fé pública, acreditamos 

que esta comissão ira desclassificar esta empresa do contrario estará tendo um conduta 

equivocada e inaceitável.   
 

 

 

 Segue folhas do processo licitatório Nº  1192 e 1193 em anexo 

 Segue composição de encargos sociais em anexo 
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