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Protocolo: 16417/2019 Edital: CP 2.0096/2019 

Objeto: OBRA DE REFORMA DAS CALÇADAS EXTERNAS DA UNIDADE DE TOLEDO 

Critério de 
julgamento Menor preço GLOBAL 

Abertura: 13 06 2019 

 
 

Recorrente: DALLAGO CONSTRUTORA EIRELI 

Recorrida: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

• É tempestivo o recurso apresentado pela empresa DALLAGO CONSTRUTORA EIRELI no dia 

21 de junho de 2019 as 10h48min, meio eletrônico, contra o julgamento de proposta; 

• Oportunizadas as contrarrazões, o prazo transcorreu em branco.  

2. 

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente DALLAGO CONSTRUTORA EIRELI: 

1) Alega que houve um equívoco onde foram trocados os valores das colunas; 

2) Tem conhecimento de todos os serviços a serem realizados e solicita reconsideração da sua 

proposta pois o valor total permanece inalterado. 

3. 

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO 

A recorrente teve sua proposta desclassificada com base no item 5.10 do preâmbulo do edital pois 

apresentou os valores unitários para o item 2.4.1 acima do máximo indicado. 

 

Dentro do prazo recursal foi esclarecido à Comissão de Licitações que houve a troca dos valores, 

ou seja, foi inserido o valor de mão de obra no lugar do material e vice-versa.  

 

Após esclarecido em recurso, esta Autoridade Competente entende que não há dúvidas no 

julgamento da proposta e que mesmo havendo a inversão de valores se revisada a posição destes fica 

demostrado que não há alteração no total do item e nem no total da proposta.  

 

Vejamos o entendido do TCU no Acórdão nº 187/2014, Plenário sobre o assunto: 

 

É possível o aproveitamento de propostas com erros materiais sanáveis, que 

não prejudicam o teor das ofertas, uma vez que isso não se mostra danoso ao 

interesse público ou aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 

 

Sendo assim, a proposta da empresa DALLAGO CONSTRUTORA EIRELI resta classificada. 

4. 

 

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise do recurso conhece das 
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razões recursais, eis que tempestivas, e no mérito as julga: 

 

1) PROCEDENTE, alterando a decisão da Comissão de Licitação classificando a proposta da 

empresa DALLAGO CONSTRUTORA EIRELI; 

 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas 

neste julgamento de recurso. Após, proceda-se a com as demais fases do processo; 

 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 01 de julho de 2019. 
 

ROBERTO MILLER NEUTZLING  
GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA E INVESTIMENTOS 

 
MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DESENVOLVIMENTO, SUPRIMENTOS E ENGENHARIA 
 

Ciente. De acordo. 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina Siqueira 
Membro da Comissão de Licitação  

 
Alessandra Teodoro Silvério 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

 


