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ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMIÇÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MATO 

GROSSO. 
 
 

REFERENCIA: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 – PMPVA 
 
 
 CONSTRUTORA CRISANTO EIRELI, PESSOA JURIDICA DO DIREITO 
PRIVADO, REGULARMENTE INSCRITA NO CNPJ sob Nº 13.325.900/0001-50, com 
sede na Rua Amarilio de Almeida, nº 96 – sala 02, Bairro Poção – CUIABÁ-MT, neste ato 
representado pelo seu representante legal, Sr. WEVERSON GOMES CRISANTO, inscrito 
no CPF 009.834.431-57, vem respeitosamente a presença de vossa senhoria, com fulcro 
no artigo 109, inciso i, alínea b, Lei 8666/93, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, 
do direito do recurso contra a empresa WN - CONSTRUÇÕES LTDA – ME. 
 
 
I – DO DIREITO AO RECURSO: 
 

Conforme análise da proposta da empresa WN – CONSTRUÇÕES LTDA – 
MEreferente a TOMADA DE PREÇO 001/2019 – PMPVA, verificamos que a empresa 
acima citada não obedeceu às exigências do edital, bem como também não obedeceu a 
classe dos trabalhadores. 
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ITEM 01: 
 

 

 
 De acordo com a análise, foi verificado que a empresa apresentou um desconto de 
47,46% em um item, e com uma análise mais aprofundada observa-se que este item é 
composto pela mão de obra do ENGENHEIRO CIVIL -90777 e do MESTRE DE OBRAS - 
90780, sabemos que ambos possuem uma composição auxiliar a qual demonstra o que 
compõe o valor final da mão de obra. 
 
90780 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
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90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 
A empresa WN – Construções LTDA, apresentou desconto nas mãos de obra 

acima citada no item 1.1 e porém deixou de apresentar a planilha de composições 
auxiliares, a qual demostra onde ela está aplicando o determinado desconto, também 
sabemos que não se pode apresentar INSUMOS com preço zerados ou irrelevante ao 
mercado, bem como aplicar o desconto em cima do valor da mão de obra pois o mesmo 
já vem com o mínimo estabelecido por sua entidade de classe ou sindicato acrescido do 
valor dos impostos (leis sociais) no qual a empresa é obrigada a recolher. 

Podemos observar que o valor apenas da mão de obra engenheiro é de R$ 79,39 e 
mestre de obras R$ 25,77 acrescido das leis sociais já a empresa acima citada 
apresentou um valor para engenheiro deR$ 54,59 e para mestre de R$ 12,17 com as leis 
sociais inclusas. 

 
 Por este motivo pede que seja revisto a decisão da comissão permanente de 
licitações. 
 

ITEM 02: 
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 Observa-se que a empresa WN apresentou um desconto de 32,41% no item 15.66 
acima citado e novamente apresentando desconto no valor da mão de obra (o qual 
sabemos que vem tabelado pelo SINDUSCON acrescido de suas leis sociais) e não 
apresentou sua COMPOSIÇÃO AUXILIAR demonstrando onde está sendo aplicado o 
respectivo desconto. 
 
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
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88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 
 Como podemos observar, apenas o valor da mão de obra acrescido de suas leis 
sociais e o valor disponibilizado para curso (valor que é de acordo com o valor da mão de 
obra) é superior ao apresentado pela empresa. 

Por este motivo pede que seja revisto a decisão da comissão permanente de 
licitações. 
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ITEM 03: 
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 Observamos também, que a empresa WN apresentou a escala salarial da mão de 
obra incompleta. 

Por este motivo pede que seja revisto a decisão da comissão permanente de 
licitações. 
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ITEM 04: 
CONSTRUTORA 

 
PREFEITURA 

 
Observa-se que a empresa nos itens de código 367 e 4718, alterou os valores do 

coeficiente, no qual não é permitido. 
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CONSTRUTORA 

 
PREFEITURA 

 
 Observa-se que a empresa nos itens de código 367 e 4718, alterou os valores do 
coeficiente, no qual não é permitido. 
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CONSTRUTORA 

 
PREFEITURA 

 
Observa-se que a empresa nos itens de código 142, alterou os valores do coeficiente, no 
qual não é permitido. 
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CONSTRUTORA 

 
PREFEITURA 

 
Observa-se que a empresa nos itens de código 142, alterou os valores do 

coeficiente, no qual não é permitido. 
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CONSTRUTORA 

 
PREFEITURA 

 
Observa-se que a empresa nos itens de código 142, alterou os valores do 

coeficiente, no qual não é permitido. 
Por este motivo pede que seja revisto a decisão da comissão permanente de 

licitações. 
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ITEM 05: 

 
Observa-se que a empresa WN, apresentou valores diferentes para a mesma 

composição (ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTÁRES – CODIGO 88264. 
Por este motivo pede que seja revisto a decisão da comissão permanente de 

licitações. 
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ITEM 06: 
 A empresa WN – Construções LTDA – ME, não apresentou as COMPOSIÇÕES 
AUXILIARES, as quais demonstra onde está sendo aplicado o desconto nas composições 
que compõe a COMPOSIÇÃO DE PREÇO descumprindo o item 11.6 do edital. 

Por este motivo pede que seja revisto a decisão da comissão permanente de 
licitações. 
 

11.6. A proposta deverá conter: Prazo de entrega 
dos serviços; Prazo de validade da proposta. Valor 
Global da proposta; Planilha Orçamentária com 
preços unitários e totais por item; Composição de 
Custo Unitário dos serviços que compõem a 
planilha (Composição de Custo Unitário), 
Composição dos Encargos Sociais, Escala Salarial de 
Mão de Obra e cronogramafísico-financeiro, 
Composição de serviços e preços unitários 
Composição da Administração Local atendendo o 
disposto no Parecer 036.076/2011-2 - TCU e 
Composição de Leis Sociais; 
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ITEM 07: 
 Como podemos observar a empresa WN apresentou descontos em todas as mãos 
de obra que compõe a planilha orçamentária, e não apresentou a planilha de 
COMPOSIÇÃO AUXILIAR, porém com a análise pode-se observar que o preço 
apresentado pela licitante está inferior ao mínimo estabelecido pelo sindicato dos 
trabalhadores SINDUSCON acrescido das devidas leis sociais. 
 
TABELA SINDUSCON  

 
VALORES APRESENTADOS NÃO INCLUEM AS LEIS SOCIAIS (88,80%) E OS 

ITENS QUE FAZEM PARTE DE SUA COMPOSIÇÃO (EPI, SEGURO, ALIMENTAÇÃO, 
TRANSPORTE, EXAMES, CURSOS) 
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TABELA ABENC 2017 

 
VALORES APRESENTADOS NÃO INCLUEM AS LEIS SOCIAIS (88,80%) E OS 

ITENS QUE FAZEM PARTE DE SUA COMPOSIÇÃO (EPI, SEGURO, ALIMENTAÇÃO, 
TRANSPORTE, EXAMES, CURSOS). 

Por este motivo pede que seja revisto a decisão da comissão permanente de 
licitações. 
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II – DOS PEDIDOS: 
 

A) – Pelos expostos requer o acolhimento e provimento do presente recurso pelos 
motivos já apresentados, para as propostas das concorrentes que descumprirem 
as regras do edital, seja devidamente desclassificada. 

11.10. Serão desclassificadas as propostas que não 
atenderem às especificações e exigências do 
presente Edital e seus Anexos ou que apresentem 
omissões, irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento; 
 
11.18. Se a proposta não estiver completa e correta 
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e 
seus Anexos, o(a) Presidente de Comissão 
considerará a proponente desclassificada; 

 
B) – Requer a Desclassificação da empresa WN – Construções LTDA – ME. 

 
NESTES TERMOS, 

PEDE DEFERIMENTO 
CUIABÁ, 26 de março de 2019. 

 
 

 
 

 
______________________________________ 

CONSTRUTORA CRISANTO EIRELI. 
WEVERSON GOMES CRISANTO 


