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PARECER JURÍDICO 

 

 

 

Ref.: Tomada de Preços 05/2020 – REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM 

LAJOTA SEXTAVADA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA A RUA 

MANOEL CLAUDIO, BAIRRO CENTRO 

 

 

Objeto: Análise de Recursos Administrativos 

 

 

Recorrentes:   

 

LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP 

SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP 

 

 

Tratam-se de recursos administrativos referentes ao Processo 

Licitatório de Tomada de Preços nº 05/2020 – interpostos pelas empresas acima 

descritas. 

 

No dia 13/05/2020, foi realizada sessão de abertura das propostas das 

licitantes, tendo a Comissão de Licitações constatado a apresentação de cronograma 
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físico-financeiro diferente daquele previsto no anexo do edital pela empresa Sovrana, 

classificado em primeiro lugar no certame. 

 

Foi, então, concedido prazo de 24 horas para que a empresa Sovrana 

apresentasse o cronograma corrigido. A empresa Lajetubos apresentou recurso contra 

essa decisão. 

 

Apresentado novo cronograma pela empresa Sovrana, em 14/05/2020, 

foi examinado pela Comissão de Licitações em 18/05/2020, desclassificando-a por 

constatar que persistiam diferenças nas parcelas mensais. 

 

Diante dessa desclassificação, tem-se que o recurso apresentado pela 

empresa Lajetubos perdeu seu objeto. 

 

E, contra tal desclassificação, a empresa Sovrana apresentou recurso, 

defendendo que o cronograma apresentado encontra-se adequado, e que as diferenças 

encontradas não influiriam no valor final do contrato. 

 

O recurso foi encaminhado para parecer deste Assessoria Jurídica. 

 

De início, cumpre registrar que, de acordo com informações recebidas 

da Comissão de Licitações, há diferenças em todas as parcelas previstas no cronograma 

físico-financeiro apresentado pela recorrente, havendo previsão de percentuais maiores 

do que os previstos no edital nas três primeiras parcelas. 

 

O edital cuida do cronograma-físico financeiro nos itens 1.2, 7.2.3 e 

10.1, que assim dispõe: 

 

1.2 – A execução das obras objeto deste edital deverá obedecer 

rigorosamente ao Projeto Básico e seus elementos constitutivos, em 

anexo, tais como: memoriais, detalhes, quantitativos, cronograma, 
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planilhas e prescrições contidas nas presentes especificações, normas 

técnicas da ABNT, bem assim as regulamentações municipais. 

 

7.2.3 – A proposta de preço (Anexo III) deverá estar acompanhada dos 

documentos referentes a: Planilha Orçamentária (Anexo IV), 

Bonificações e Despesas Indiretas – BDI (Anexo V), Cronograma 

Físico-Financeiro (Anexo VI). 

 

10.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às 

exigências contidas nesta Tomada de Preços.  

 

Portanto, não há dúvidas de que a recorrente não atendeu a exigência 

de apresentação do cronograma físico-financeiro da obra de acordo com o anexo do 

edital. 

 

A Comissão de Licitações concedeu prazo para correção, e ainda assim 

o cronograma apresentado requeria pagamentos maiores nos três primeiros meses, 

mantendo-se a discrepância. 

 

Tal circunstância, além de importar a desclassificação com fundamento 

no item 10.1, já citado, atrai a incidência do item 18.1 do edital: 

 

18.1 - Não serão consideradas as empresas que deixarem de atender 

qualquer das disposições do presente Edital. 

 

Um dos princípios basilares do processo licitatório é o da vinculação ao 

edital, e a recorrente, mesmo após oportunizada a correção de sua proposta, não 

atendeu ao edital, apresentando cronograma com previsão de pagamento de parcelas 

superiores à prevista no edital. 
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Caso a licitante não concordasse com o cronograma físico-financeiro 

previsto no edital, cumpria-lhe impugná-lo tempestivamente. Como não houve 

impugnação, cumpria-lhe respeitá-lo. 

 

Diante desse quadro, s.m.j., opina-se pelo não conhecimento do 

recurso interposto pela empresa LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI-

EPP, em decorrência da perda de seu objeto; e pela rejeição do recurso interposto pela 

empresa SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. 

 

Ilhota, SC, 04 de junho de 2020. 

 




