
De : suprimentos@costaengenharia.net.br
Assunto : Re: AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - AGC

CONSTRUTORA
Para : Atendimento COSEL

<atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br>

Zimbra atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br

Re: AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - AGC CONSTRUTORA

Ter, 30 de Mar de 2021 08:49
3 anexos

Prezados, bom dia!

Verificamos que mesmo diante da celeridade do processo, varias empresas entraram com
recurso. Contudo muitas delas não estão com suas propostas correta como determina o
edital, e seguindo as normas do TCU... De prioridade irei mencionar a proposta da empresa
PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI, que em sua planilha orçamentaria em sua
composição de preço unitário, NÃO HOUVE INDICAÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS
SOCIAIS APLICADA  para obtenção do custo da mão de obra.

Estando em desacordo ao exigido pelo TCU e pela administração publica, que determina que
quando houver mão de obra prevista para a realização do serviço, deve haver a indicação da
taxa de encargos sociais aplicada para obtenção do custo da mão de obra.

 Peço que comissão avalie o exposto e desclassifique a proposta das empresa PSC SERVIÇOS
DE ENGENHARIA EIRELLI, e as demais que não estão em acordo ao edital e sumula do 258
do TCU .

Atenciosamente,

 

 26/03/2021 15:59, Atendimento COSEL escreveu:

 
Prezados licitantes,
 

Processo nº 64790/2021

Licitação: Tomada de Preços nº 001/2021 – SEMOP

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para construção de 1.125 (um mil cento e vinte e
cinco) gavetas funerárias nos Cemitério Municipal de Plataforma de Salvador, conforme
especificações e quantificações constantes do projeto básico - anexo I do presente edital.

 
Informamos acerca da interposição de recurso pela empresa AGC



CONSTRUTORA. A cópia do mesmo encontra-se disponível para consulta no site
de compras do município de Salvador, junto com a documentação da licitação
em curso.

 
Em virtude da emergência para contratação dos serviços ora licitados, face ao
agravamento da pandemia nos últimos dias, a Comissão Setorial de Licitação da SEMOP,
vem por meio deste e-mail, perguntar se vossa empresa declina do prazo de
contrarrazões, visando dar prosseguimento com maior celeridade aos demais atos da
licitação.

Havendo o declínio de interposição de contrarrazões, solicitamos que nos envie, com
brevidade, expressamente, via e-mail, no endereço
eletrônico: atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br.

 
 
--
Atenciosamente,
 

 
 
SEGURANÇA: Esta mensagem deve ser lida e utilizada apenas pelo (s) destinatário(s) ao (s) qual(is) é endereçada e
pode conter informações confidenciais ou sob algum tipo de restrição legal de divulgação.
RESPONSABILIDADE SOCIAL: Preserve sua vida e o meio ambiente. Avalie a necessidade de imprimir este
documento.

-- 
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