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ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
 
Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 10 (dez) horas, reuniu-se na sala da Comissão Setorial 
de Licitação da Secretaria Municipal de Ordem Pública - COSEL/SEMOP, situada na BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco 
Pirajá, Salvador, Bahia, CEP 41233-030 (Sede da LIMPURB), instituída pela Portaria n.º 142/2020 de 29 a 31 de agosto de 
2020, para julgamento das propostas de preço concernentes à Tomada de Preços n.º 005/2020, que objetiva a contratação 
de empresa de engenharia para construção de 34 (trinta e quatro) boxes e realização de serviços complementares em uma 
área de 580m², incluindo construção de cobertura, mão-de-obra e todo material empregado, visando o ordenamento dos 
feirantes localizados no “camelódromo da Rua Riachuelo”, conforme especificações e quantificações constantes do projeto 
básico, “anexo I” do edital. Membros da Comissão presentes: Tiago Garcez dos Reis (Presidindo); Maria Ivonete Gomes 
Silva (Membro); Carla Barbosa de Araújo (Membro), Siomara Stela Ladeia Pereira Lavigne de Lemos (Membro) e Elna 
Rodrigues Amorim (Membro). O Presidente da Comissão reabriu a sessão informando que no dia 05/10/2020, as propostas 
de preços apresentadas e alegações proferidas pelos representantes das licitantes na Ata da Sessão de Abertura de 
Propostas de Preços, foram encaminhadas para a Assessoria Técnica da SEMOP – ASTEC, para análise e emissão de 
parecer técnico, acerca da aceitabilidade das propostas de preços e planilhas apresentadas pelos licitantes (impressa e em 
meio magnético), por ser responsável pela elaboração do Projeto Básico anexo do edital desta licitação. No dia 05/10/2020, a 
Assessoria Técnica emitiu o relatório de análise das propostas (doc. fl. 314), com as seguintes informações: 
 
1) P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELLI: “A empresa apresentou encargos sociais com data base 01/2020 
com os valores 104,63% valor horista e de 63,5% valor mensalista quando os valores são de 116,85% e 72,82% 
respectivamente, mas como optante do Simples Nacional estão dispensados de recolhimento de contribuições do sistema S , 
esta redução  é possível. Conforme Artigo 13 da lei 123/2006 § 3o - As microempresas e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive 
as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de 
que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.”  
 
2) CONSTRUTORA JF PRADO LTDA-EPP: “erros de preenchimento dos prazos tanto na planilha como no Cronograma 
Físico/Financeiro, foi colocado 60 dias quando o correto é 30 dias”; 
 
3) SJS CONSTRUÇÕES: “apresentou encargos de valor horista de 89,74% e de valor mensalista de 46,94%, que está errado 
no detalhamento. Porém na planilha orçamentária registrou encargos de 116,85% e 72,82 % respectivamente”; 
 
4) DRIMATEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI: “apresentou planilha orçamentária no valor de R$ 197.430,58 e na 
proposta um valor de R$ 197.430,48”; 
 
5) COMTECH ENGENHARIA LTDA: “apresentou planilha orçamentária no valor de R$ 230.378,37 e na proposta um valor de 
R$ 230.147,39”; 
 
6) a COSTA ENGENHARIA LTDA: “A empresa apresentou encargos sociais com os valores 108,20% valor horista e de 
70,98% valor mensalista quando os valores são de 116,85% e 72,82% respectivamente, mas como optante do Simples 
Nacional estão dispensados de recolhimento de contribuições do sistema S, esta redução é possível. Porém o detalhamento 
dos encargos apresenta erros de somatório e de cálculo. 
No grupo D, item D a incidência de A 31% sobre B 44,88% é 13,91% e não 16,52% como apresentado para Horista e nos 
mesmos itens em relação ao mensalista o correto é 4,99% e não 5,93%. 
A soma total dos encargos apresentados seria de 105,17% para Horista e de 63,44% para mensalista e não 108,20% e 
70,98%, respectivamente”.  
 
Dando seguimento, o Presidente da Comissão informou que no dia 14/10/2020, a Assessoria Técnica da SEMOP – ASTEC, 
respondeu as alegações proferidas pelos representantes das licitantes registradas na Ata da sessão de Abertura de 
Propostas de Preços no dia 02/10/2020 (docs. fls. 316 a 318), conforme segue:  
 

LICITANTE QUESTIONAMENTOS RESPOSTAS 
P S C SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA CIVIL 
EIRELLI 

Representante da empresa P S C 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL 
EIRELLI alegou que a empresa a qual 
representa é optante pelo Simples 
Nacional e dessa forma tanto a PSC 
quanto as demais empresas optantes pelo 
Simples, precisam retirar os encargos 
sociais da família S e no grupo D é 
necessário recalcular, multiplicando o 
percentual do grupo A pelo grupo B;  
 

A empresa atualizou o grupo D em acordo a 
não obrigatoriedade de recolhimento SESI, 
SENAI,Incra , Sebrae , conforme : 
Artigo 13 da lei 123/2006 
§ 3o  As microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional ficam dispensadas do pagamento 
das demais contribuições instituídas pela 
União, inclusive as contribuições para as 
entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical, de que trata o art. 240 da 
Constituição Federal, e demais entidades de 
serviço social autônomo.  
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LICITANTE QUESTIONAMENTOS RESPOSTAS 
DRIMATEC COM SERV 
EIRELI-ME 

Representante da empresa DRIMATEC 
COM SERV EIRELI-ME alegou que 
COMTECH está com valores divergentes 
na planilha e no cronograma.  
Sobre a JF PRADO alegou que a empresa 
não apresentou a procuração junto com a 
proposta e não apresentou a declaração 
de proposta independente, nem a de visita;  
Sobre a empresa SJS alegou que a 
empresa apresentou proposta com dados 
de duas empresas DEVIR ENGENHARIA 
e SJS, apresentou cronograma com prazo 
maior que o estipulado no edital e não 
apresentou declaração de visita.  
Sobre a PSC ENGENHARIA alegou que a 
empresa apresentou a composição dos 
encargos sociais com divergência da 
CAIXA, não apresentou a declaração de 
visita.  
Sobre a COSTA EMPREENDIMENTOS 
alegou que não apresentou declaração de 
proposta independente, nem a de visita; 
 
 

COMTECH Engenharia  
Apresentou planilha orçamentária no valor 
de R$ 230.378,37 e na proposta um valor de 
R$ 230.147,39. 
 
A empresa PSC: 
Apresentou encargos sociais com data base 
01/2020 com os valores 104,63% valor 
horista e de 63,5% valor mensalista quando 
os valores são de 116,85% e 72,82% 
respectivamente. Embora a empresa tenha 
atualizado o grupo D em acordo a não 
obrigatoriedade de recolhimento SESI, 
SENAI, Incra.  
Artigo 13 da lei 123/2006 
§ 3o  As microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional ficam dispensadas do pagamento 
das demais contribuições instituídas pela 
União, inclusive as contribuições para as 
entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical, de que trata o art. 240 da 
Constituição Federal, e demais entidades de 
serviço social autônomo 
 
A empresa SJS : 
 
Apresentou na planilha de preços o nome da 
SJS construções e reformas e também da 
Devir Engenharia e apresentou cronograma 
de 60 dias ao invés de 30 dias de prazo. 
 
JF Prado 
Declarações não anexadas 
 
COSTA EMPREENDIMENTOS 
Declarações não anexadas 

CONSTRUTORA JF PRADO 
LTDA-EPP 

Representante da empresa 
CONSTRUTORA JF PRADO LTDA-EPP 
alegou que a empresa DRIMATEC 
apresentou valores divergentes entre a 
proposta e a planilha orçamentária 
 
Em relação a proposta da empresa JF 
PRADO, cronograma de execução diverge 
do edital, colocou 60 (sessenta) dias e o 
correto é 30 (trinta) dias;   
 

DRIMATEC COM. E SERVIÇOS 
Apresentou planilha orçamentária no valor 
de R$ 197.430,58 e na proposta um valor de 
R$ 197.430,48. 
 
JF Prado LTDA 
Erros de preenchimento das prazos tanto na 
planilha como no Cronograma 
Físico/Financeiro, foi colocado 60 dias 
quando o correto é 30 dias. 
 
 

SJS CONSTRUÇÕES E 
REFORMAS LTDA  

representante da empresa SJS 
CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA 
alegou que as empresas COSTA 
ENGENHARIA e COMTECH 
ENGENHARIA, não consta as declarações 
de renúncia e declaração independente de 
proposta.  
Em relação a empresa PRADO, alegou 
que a empresa não apresentou 
procuração, declarações de renúncia e 
declaração independente de proposta 

Não foram encontradas as declarações 
citadas nas propostas da COMTECH 
ENGENHARIA, Costa Engenharia e JF 
Prado. 
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LICITANTE QUESTIONAMENTOS RESPOSTAS 

COSTA ENGENHARIA 
LTDA 

1-representante da empresa COSTA 
ENGENHARIA LTDA alegou que a 
empresa PSC apresentou composição dos 
encargos sociais divergente na sua 
memória do grupo D conforme publicação 
da Caixa Econômica, última tabela 
disponível 
2-Pela representante da COSTA 
ENGENHARIA foi dito que a empresa PSC 
apresentou composição dos encargos 
sociais divergente na sua memória do 
grupo D conforme publicação da Caixa 
Econômica, última tabela disponível, ainda 
assim com recálculo de sua reincidência 
obrigatória pela CAIXA, o valor 
apresentado pela licitante não condiz com 
o correto baseando-se em sua memória de 
cálculo disponível na Caixa Econômica 

A empresa PSC: 
 
Apresentou encargos sociais com data base 
01/2020 com os valores 104,63% valor 
horista e de 63,5% valor mensalista quando 
os valores são de 116,85% e 72,82% 
respectivamente. A empresa atualizou o 
grupo D em acordo a não obrigatoriedade de 
recolhimento SESI, SENAI, Incra. 
Artigo 13 da lei 123/2006 
§ 3o  As microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional ficam dispensadas do pagamento 
das demais contribuições instituídas pela 
União, inclusive as contribuições para as 
entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical, de que trata o art. 240 da 
Constituição Federal, e demais entidades de 
serviço social autônomo. 

 
Diante do exposto, baseado, no edital e em conjunto com do parecer técnico emitido pelo Eng. Civil Marcelo Ferraz da 
ASTEC/SEMOP, a COSEL, por unanimidade dos membros presentes, conforme dados na planilha abaixo, resolve: 
 
 

 
O Presidente da comissão e a unanimidade de seus membros esclarecem que:  
 
1) em relação às alegações de ausência de declaração de vistoria ou de ausência de vistoria e declaração de elaboração 
independente da proposta, a Comissão esclarece que os referidos documentos não constam no rol de critério de 
desclassificação de proposta, constante no subitem 11.2 do Edital;  
 
2) em relação às alegações de divergência entre o valor global da proposta e da planilha orçamentária, entendemos que 
trata-se de erro formal, e havendo esse tipo de divergência prevalece o valor global da planilha orçamentária, conforme prevê 
o Edital em seu subitem 11.2;  
 
3) em relação a alegação de que a empresa SJS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA-ME apresentou proposta com 
dados de duas empresas DEVIR ENGENHARIA, na verdade o erro formal correu no cabeçalho da planilha orçamentária, 
porém, há também, no referido documento o timbre da licitante, bem como consta seus dados na assinatura. Além disso, não 
interferiu na validade da mesma; 
 
4) em relação a alegação de que a JF PRADO não apresentou a procuração junto com a proposta, não vislumbramos a 
necessidade do referido documento, uma vez que o Sr. Marcelo Prado Oliveira Silva que assina a proposta e seus anexos, é 
um dos sócios da empresa, bem como um dos administradores no contrato social. 
 

LICITANTE VALOR 
GLOBAL (R$) SITUAÇÃO MOTIVO 

P S C SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA CIVIL EIRELI 

173.565.75 CLASSIFICADA 1. Por atender às exigências do edital. 

CONSTRUTORA JF PRADO 
LTDA-EPP 

181.998,70 DESCLASSIFICADA 
1. Prazo de execução diverge do exigido no 

edital. 

COSTA ENGENHARIA LTDA 187.488,54 DESCLASSIFICADA 
1. Encargos com erro no detalhamento e no 

cálculo. 

SJS CONSTRUÇÕES E 
REFORMAS LTDA 

195.821,62 DESCLASSIFICADA 
1.      Prazo de execução diverge da exigência 

do edital. 
2. Encargos com erro no detalhamento. 

DRIMATEC COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI-ME 

197.430,48 CLASSIFICADA 1. Por atender às exigências do edital. 

COMTECH ENGENHARIA 
LTDA. 

230.378,37 DESCLASSIFICADA 
1. Prazo de execução diverge da exigência 

do edital. 
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5) em relação aos encargos relativos ao sistema S, as empresas optante pelo Simples Nacional estão dispensadas de 
recolhimento dessas contribuições, sendo possível a redução, conforme §3º do Art. 13, da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
Lei Complementar nº 123/2006, Art. 13, §3º: 

“As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do 
pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades 
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 
da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.” 

 
O Presidente da Comissão informou que resultado da análise e julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial do 
Município e sítio eletrônico www.compras.salvador.ba.gov.br, ficando, a partir da data de veiculação da publicação, aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme dispõe o art. 109, I, da Lei Federal n.º 8.666/93. Nada 
mais havendo a registrar, suspendeu a sessão e lavrou esta Ata que segue assinada pelos membros presentes. 
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