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RECURSO CONTRA A REJEIÇÃO DA PROPOSTA 
 

À Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais 
Processo de compra n.º 5030001 000011/2018 
Pregão eletrônico n.º 11/2018 
 
 
 
 
Ilustríssima Senhora Pregoeira e Comissão de Licitações da Companhia de Desenvolvimento de 
Minas Gerais 
 
Recurso Administrativo contra a decisão de rejeição da proposta e desclassificação da empresa 
ENGEMAST SOLUÇÕES LTDA do certame do Processo Licitatório nº 5030001 000011/2018, 
Pregão Eletrônico nº 11/2018 
 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução de 
cerca de divisa do Parque das Águas de Caxambú/MG 
 
ENGEMAST SOLUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Dona Ana 
Chaves, nº 182, bairro Centro, cidade de Brazópolis, estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.999.456/0001-59, neste ato representada por seu Representante Legal o Sr. Fanoel Pereira Costa 
Filho, Diretor, devidamente qualificado no presente processo vem, tempestivamente, na forma da 
legislação vigente, com fulcro na alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666/93, vem à presença 
de Vossa Senhoria, interpor: 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que rejeitou a 
proposta da recorrente, demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir 
articuladas: 
 
DOS FATOS 
 
No dia 20/06/2018, após o tempo randômico da etapa de lances, a empresa ENGEMAST SOLUÇÕES 
LTDA, foi a detentora da melhor proposta e designada a enviar os documentos de habilitação, a 
proposta ajustada ao valor do lance vencedor e a planilha de custos. 
Após a análise da planilha foi solicitado que a licitante ENGEMAST SOLUÇÕES LTDA, realizasse a 
comprovação da composição de preços do item 2.2.2 da planilha de custos:  
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“Fornecimento e execução de viga de amarração em concreto armado na base dos mourões de concreto, 
inclusive escavação, forma, desforma e escoramento.”, estabelecendo-se o prazo de até às 09h do dia 
21/06/2018 para o envio. 
Dentro do prazo, a empresa ENGEMAST SOLUÇÕES LTDA fez o envio da comprovação da 
composição do preço do item 2.2.2 e recebeu a resposta de que a proposta havia sido rejeitada e os 
motivos da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, foram: "A empresa 
ENGEMAST SOLUÇÕES LTDA não pode ser considerado como Composição de Preços Unitários, 
pois não apresenta informações requeridas desse documento. Desta forma, sem a apresentação das 
composições de preço com as informações descritas no item 1.2 é impossível a verificação de 
exequibilidade da proposta.” e “análise da área técnica entendeu que a demonstração de exequibilidade 
não continha os quesitos necessários para demonstrar a exequibilidade do valor do item.” e, assim, dada 
ao proponente número F000175 a oportunidade de apresentar sua proposta. 
 
 
DAS RAZÕES DO RECURSO 
 
A empresa ENGEMAST SOLUÇÕES LTDA entende que a rejeição de sua proposta e consequente 
desclassificação do certame foi injusta pelos seguintes motivos: 
 

1. Parágrafo Primeiro do art. 30 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
CODEMGE: “É facultado às comissões de licitação e ao pregoeiro, em qualquer fase do 
certame, promover as diligências que entender necessárias, adotando medidas de saneamento 
destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades meramente formais na proposta, 
documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo.” Fica claro aqui que, 
em caso de desacordos na proposta, o pregoeiro deveria solicitar a correção dessas 
impropriedades e não decidir pela rejeição da proposta. 
 

2. Artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93, Serão desclassificadas as propostas que: 
 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 
inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 
 
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente 
inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores:   
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 

orçado pela administração, ou 
b) valor orçado pela administração. 
 
A lei se refere a valor global de proposta, não especificando itens da planilha, portanto o 
argumento não se enquadra na lei. 
 

3. O preço do item 2.2.2: O preço da planilha foi de R$ 520,00 e o orçado pela contratante foi R$ 
735,00, ou seja, totalmente dentro de margens do mercado, sendo o proponente trabalhando 
ofertando a melhor proposta possível para ter sua contratação garantida, que é o principio das 
licitações públicas. 
 
 

4. A planilha de comprovação do item 2.2.2 foi apresentada: Conforme a solicitação da Sra. 
Pregoeira, a planilha de composição do item 2.2.2 foi encaminhada dentro do prazo estipulado 
e, caso a comissão entendesse que as informações não eram suficientes deveria ter solicitado 
mais dados e, também, ser mais clara quanto a forma de comprovação que gostaria de receber, 
uma vez que nos foi informado após a rejeição da proposta que a planilha não continha os 
quesitos necessários para a comprovação da exequibilidade do preço do item. 
 

a. Queira a Ilma. Sra. Pregoeira responder se a planilha corrigida e enviada a pedido da 
mesma e com o Item 2.2.2 corrigido, eliminaria a necessidade de abertura de sua 
composição, uma vez que os valores foram corrigidos sem que o valor total fosse 
alterado. 
 

5. Foi dada uma chance para o proponente F000175: Após rejeitada a proposta da empresa 
ENGEMAST SOLUÇÕES LTDA, foi solicitado ao proponente F000175 que enviasse a sua 
documentação de habilitação e sua proposta ajustada. Após a verificação da planilha de custos 
do proponente F000175, a Comissão de Licitações constatou que os itens 2.2.2 e 2.3.4, apesar 
de serem os mesmos objetos estavam apresentando preços diferentes e permitiu que a 
proponente F000175 realizasse a correção e enviasse a planilha novamente. Assim, entendemos 
que se este mesmo tratamento nos fosse dado teríamos sanado as dúvidas da comissão e área 
técnica com relação à comprovação da exequibilidade do preço do item 2.2.2.  
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CONCLUSÃO 
 
Após as informações acima colocadas temos a convicção de que a rejeição da proposta de nossa 
empresa foi um ato injusto, que fere o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEMGE e 
demonstra um tratamento diferenciado para com outro proponente em situação semelhante. 
Isto posto, requeremos, mui respeitosamente, o conhecimento do presente recurso e que no mérito seja 
julgado procedente com efeito para reverter a decisão desta digníssima Comissão, admitindo-se, assim, 
a proposta por nós apresentada. 
 
 
Termos em que, 
Pede o deferimento. 
 
 
 
Brazópolis-MG, 26 de junho de 2018.  
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