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Salvador, 06 de abril de 2021.

Senhora Secretária

Em obediência ao art. 109, § 4°, da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, com 

redação determinada pela Lei Federal n.° 8.883 de 08 de junho de 1994, encaminhamos a 

V. Sa., 0 julgamento do recurso da Tomada de Preços n° 001/2021 - SEMOP, interposto 

pela licitante, AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI, contra a decisão da 

Comissão que desclassificou sua proposta e classificou as propostas de Preços das 

licitantes PEREIRATECH CONSTRUTORA EIRELI e REIS LAGO CONSTRUTORA 

EIRELI.

No referido instrumento, constam as razões da Comissão, quanto à decisão de julgar 
IMPROCEDENTE o recurso impetrado pela licitante AGC BRASIL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELLI

a/
iscpévèmo-nos atenciosamente,Aguardando o pronunciamento de V. S.

TiageiS^ez/íos Reis
Preside iiT?da Comissão

MARISE PRADO DE OLIVEIRA CHASTINET
Secretária Municipal da Ordem Pública 
Nesta
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBUCA - SEMOP

JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS N ° 001/2021 - COSEUSEMOP

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para construção de 1.125 (um mil cento e vinte e cinco) gavetas 
funerárias no Cemitério Municipal de Plataforma de Salvador, conforme especificações e quantificações 
constantes do projeto básico - anexo I do edital.

DATA DE ABERTURA; 15/03/2021

DATA E HORA DE ENTREGA DO RECURSO: 26/03/2021 às 14h31min28seg

RECORRENTE: AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI

A Comissão Setorial de Licitação - COSEL/SEMOP, publicou o resultado do julgamento das propostas de 
preços, da referida licitação no DOM n® 7.960 de 19/03/2020 e no endereço eletrônico; 
www.compras.salvador.ba.gov.br, na mesma data, ficando aberto o prazo recursal, conforme art. 109 da 
Lei 8.666/93. O prazo recursal foi de 22 a 26/03/2021.

Art. 109 da Lei Federal 8.666/93:

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata. nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;"

No dia 23/03/2021, em razão do agravamento da pandemia, visando facilitar os recebimentos dos 
recursos, a COSEL divulgou no Portal de Compras de Salvador o aviso para interposição de recurso via e- 
mail;

"Em virtude das restrições de atendimento ao público em função do agravamento da 
Pandemia, informamos que os recursos e contrarrazões referentes á Tomada de 
Preços n° 001/2021 - SEMOP. cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica para 
construção de 1.125 (um mil cento e vinte e cinco) gavetas funerárias no Cemitério 
Municipal de Plataforma de Salvador, deverão ser protocolados por meio eletrôniÇipr 
a partir do e-mail; seate.semop@salvador.ba.gov.br.
Os protocolos deverão obedecer aos mesmos prazos e horários já estabelecidi 
Edital supra mencionado. “

ip

Obedecendo ao edital da licitação em epígrafe, na folha 1 dados do edital, o aviso se deu no portal de 
compras de salvador (www,compras.salvador.ba.QOv.br):

"OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A ESTA 
LICITAÇÃO (RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS, IMPUGNAÇÕES, RECURSOS. ETC.) 
NO PORTAL DE COMPRAS DE SALVADOR (WWW.COMPRAS.SALVADOR.BA.GOV.br), 
SENDO EXCLUSIVOS RESPONSÁVEIS PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE 
NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS EMITIDAS PELO 
PORTAL.”

P
V
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I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O resultado do julgamento das propostas de preços desta licitação foi publicado no DOM n® 7.960 de 
19/03/2020. O prazo recursal foi de 22 a 26/03/2021. A empresa AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI enviou o recurso via e-mail no dia 26/03/2021, âs 14h31min28seg, portanto, tempestivamente.

Transcrição do edital:

“9.3.1 O prazo para interposição de recursos será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato ou da lavratura da ata. observado o disposto do art. 109 da Lei 
8.666/93, e deverá ser protocolado no Setor de protocolo da SEMOP - situado na 
BR-324. Km 618, Oeste. Porto Seco Pirajá, CEP: 41233-030, Salvador/BA, (SEDE 
DA LIMPURB), no horário das 09h00min às 16h00min,”

III - DOS FATOS

Insurge-se a recorrente contra a desclassificação de sua proposta de preços e contra a classificação da 
proposta de preços das licitantes PEREIRATECH CONSTRUTORA EIRELI e REIS LAGO CONSTRUTORA 
EIRELI.

Atendendo ao chamamento da Prefeitura dc Salvador para o ccrtômente 

llotaclonal, a Recorrente participou de Llcltaç8o Pública sob a modalidade de Tomada 

dc PreçoSi oriunda do Editôl n® 001/2021 - COSEL/SEMOP.

A NcítBçSo tinha como objeto e contrataçéo de pessoa jur/úlca para 

construçSo de 1.125 (Um Mil Cento e Vinte e Onco) gavetos funerários nos Cemitério 

Nunicipal de Plataforma dc Salvador, conforme espedflcaçfies c quantificações 

<snstantes do projeto básico • anexo I do edital.

Devidamente representada, no dio do julgamento da habilitação, o 

Recorrente entregou dois envelopes: um contendo a documcntaçfio e o outro a 

proposta comercial.

Ocorre que, a Comissão de Licitações decidiu declarar a Recorrente 

Inabilitada, por suposto dcscumprlmento do Edital, tendo como motivador a suposta 
nllo aprcscntaçSo das composições de preços unitários e dos encargos, conforrrei 
consta etn Ata de Julgamento de Propostas de Preços Tomada De Preços No 001/2021 

- SEMOP, 0 que n8o ocorreu.

Entretanto, nfio restam dúvidas de que a Recorrente apresentou 
devidamente todos os documentos necessários, com o devido cumprimento dos 

lermos exigidos através do edital. Diante de tais informações, o Julgamento levado 

a efeito nfio pode e nSo há de prevalecer, por medida de direito e de justiça.

rr
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0 Item no 3 do Edital que se refere aos preços, restou determinado que 
nos preços unitários propostos deveríam ter Inclusos c diluídos os custos relativos a 
todos os serviços necessários a perfeita exccuçBo do obra, e todos os custos relativos 
ô mflo de obro, materiais e equipamentos o serem utilizados, aos transportes, 
encargos codals c trabalhistas, os contribuições fiscais, bem como as despesas 
diretos c Indiretas c quaisquer outras necessárias a total execução dos serviços, o 

que foro obedecido pela Recorrente.

Determinou ainda que à Proposto comercial deveria ser anexadas para 

análise dos Dcncficios c Despesas Indiretas (DDl), cujo percentual máximo seria de 
25,00% (vinte c cinco por cento), conforme Acõrdêo no. 2622/2013 do Tribunal de 
Contas da União, que defIne faixas aceitáveis para valores de taxas de BDI, que 

deverão obrlgatorlamonte constituir parle Integrante da mesma.

Ainda de acordo com o Item 11.2, que versa a respeito do Critério de 
Julgamento da Proposta de Preço, em Item 31.2.2, resta determinado que "havendo 

constatação de erros de somas e/ou produtos, e/ou divergência entre valor por 
extenso e numérico, existentes nas planilhas apresentadas, seré considerada a 
correção dos cálculos, mantendo os preços unitários e os Quantitativos da planilha, 
passando a ter validade o resultado após a correção'’.

No Item subsequente 11.2.3.1, restou determinado os cntéríos de 
desclassificação das propostas, vejamos:

a) Que apresentarem na planilha orçamentária, preços 
unitários e totais superiores aos máximos admitidos 
na planilha do órgão, J6 Inclusos o BDt.

b) Apresentar divergência entre os quantitativos da 
planilha da licitante e a planilha do Município.

c) Que deixar de atender a quaisquer das condições 
contidas no edital, omissão, Irregularidade ou’ 
defeitos que dificultem o Julgamento objetivo. / ,

d) Preços manlfestadamcnte inexcquívels.

e) Em casos de nSo aplicação da fórmula para 
composição correta do BDI.

r© l::
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pose o habitual e inquestionável saber técnico-jurídico dos ilustres 
membros da DD. Comissfio, e o empenho em proferir um julgamento Justo, legal e 
adequado aos objetivos perseguidos, na verdade. Involuntariamente, laboraram cm 
equívocos, tendo em vista que os critérios de desclassificação não se aplicaram a 
parte Recorrente, o que eiva a decisSo de sua desdassificaçdo de ilegalidade.

Sr. Presidente, a Recorrente está irresignada com a decisão prolatada por 
esta nobre ComIssSo Julgadora, na qual, resolveu por Inabilitar e desclassificá-la, 
tendo como suposto motivador a nSo aorcscrttipfSQ rins compoalcôes de preços 
unitários c dos encargos, conforme consta em Ata de Julgamento de Propostas de 

Preços Tomada De Preços no 001/2021 - SEMOP, o que nSo ocorreu.

Em verdade a exigência é que esses valores estejam Inseridos na 
proposta, mas nSo há no Edital a obrigatoriedade de apresentação de mencionadas 
planilhas, muito menos tais Itens foi contemplados como possibilidade de 
desclassificação.

Assim, a alinca "a* do Item 7.1 do Edital foram enumerados a relação de 
todos os itens obrigatórios que deveríam contem na proposta, nSo fazendo referência 
a composições de preços unitários e dos encargos.

Tanto é verdade, que do rol de 26 empresa participantes do certame, 1*1 
delas, mais da metade, foram desclassificadas com fundamento em exigência que 

não estava no edital como Item obrigatório.

Temos que a presente empresa apresentou todos os Itens exigidos no 
Edital mencionado, não faltando com qualquer item obrigatório, sendo absurda a 
manutenção da mesma como inabilitado.

Assim, uma vez verificado que a recorrente atendeu a todos os Itens 
editalíclos, a decisão que a desclassificou deve ser revista, por ser de direito e jus|l^

No mais, em análise a documentação apresentada pelas outras empresas 
licitantes, destacadas abaixo, a Recorrente observou que algumas das eniprEsas' 
classificadas divergiam das regras explldtamente propostas no edital, o que 
Impacíaria o fiel cumprimento do objeto desta licitação, posto que sua formulação foi 
cm desacordo com os ditames relatados c cm desacordo também com a Icl vigente.

0
- l/

■ ;
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• PEREXRATECH CONSTRUTORA EXRELl

Foram constatadas inconsistências nos valores de mão de obra, que 

compõe 0 preço final da composição de serviço em diversos itens da planilha 

orçamentária.

Valores unitários da mesma tipologia de profissionais divergentes em 

diversos serviços. Exemplo: No item 4.3.8 da planilha orçamentária, o preço unitário 

do pedreiro diverge do mesmo preço em outros Itens como, por exemplo, no Item 

4.3.5.

A mesma falha se repete para outros profissionais (encanador) com valor 
unitário constante no Item 5.10 e divergente para demais itens de instalações.

• REtS LAGO CONSTRUTORA LTDA.

Na análise da composição dos preços unitários da empresa Reis Lagos 

Construtora LTDA. constatou-se que nSo foi utilizada a tabela em vigor referente a 

convenção coletiva data base estabelecida em edital.

Desta forma, apresenta em sua composição valores defasados que 

possibilitou de maneira equivocada a apresentação de proposta "mais vantajosa". 

Tais valores podem ser exemplificados nos valores homem hora de profissionais como 

encarregado, pedreiros e serventes em diversas composições.

Em suma, nâo há razão ou argumento sólido que renda ensejo à
PEREIRATECHclassificação das empresas REIS LAGO CONSTRUTORA LTDA. e da 

CONSTRUTORA EIREU, tendo em vista que essas empresas apresentaram propostas
maculadas, ferindo as normas editallclas, razão pela qual requer a esse prego^o 

que faça cumprir seu edital e suas leis, Inbilitando/desclassificando as empre^sas 

referido certame.

)|Í
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Ofantc de tais fatos, as empresas citadas não atenderam ao que preconiza 

0 princípio da vlnculaçSo ao Edital, razfio peta qual devedam ter sido 

inablíltadas/dcsclassificada do presente pregão, mormente porque a recorrente

As estimativas contidas na planilha, segundo as informações e os 

documentos apresentados pela Recorrente, eram corretas e perfeitas. Do exposto, 
conclul-se que a proposta dessa licitante merece reproche, pois ela foi feita sem a 

observância dos ditames convocatórios, conforme restou demonstrado acima.

Com efeito, declarar vencedora e classificar licitante que nSo obedeceu 

aos critérios estabefcddos no Edital fere, ainda, o princípio do julgamento objetivo.

Em suma, não há razão ou argumento sói/do que renda ensejo à 

classificação das empresas REIS LAGO CONSTRUTORA LTDA. e da 

CONSTRUTORA EIREU, tendo em vista que essas empresas apresentaram propostas 

maculadas, ferindo as normas edltalídas, razão pela qual requer a esse pregoe/ro 

que faça cumprir seu edital e suas leis, inbilltando/desclassiflcando as empresas no 

referido certame.

PEREIRATECH

Ou seja, além de Informar que a desclassificação foi equivocada, a 

Recorrente aponta que as duas empresas apresentaram Inconsistências, devendo as 

mesmas serem desclassificadas.

Conclul-se então que, se a decisão da Pregoeira for mantida, haverá a 

presença de grave ofensa ao Princípio da Isonomia, entre os participantes, vez que 

a nossa Empresa apresentou equipamento em condições exigidas pelo edital e não 

pode receber tratamento diferenciado e privilegiado.

Portanto, há de se cogitar na manutenção da classificação das emprè^i 

declaradas vencedoras, pois restaram comprovadas irregularidades.

Ç\!y-íi
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Com efeito, dassiflcar licitante que nSo obedeceu aos critérios 

estabelecidos no Edital fere, ainda, o principio do Julgamento objetivo. Vejamos o 

ensinamento do Ilustre Morçal Justen;

**A vantajosidado da proposta devo scr apurada 

segundo um Julgamento objetivo. O ato convocatório 

devo conter critérios objetivos de Julgamento que n&o 

SC fundem nas preferências ou escolhas dos julgadores.
dos propostas subordtna-se 

obrigatoriamente àqueles critérios”.
O julgamento

Além disso, a Recorrente cumpriu as exigências previstas no edital de 

convocaçSo, o que se extrai que nSo se prospera a sua Inabilitaçfio.

Assim, uma vez verificado que a Recorrente atendeu a todos os Itens 

editalíclos, a decIsSo que a desclassificou deve ser revista, por ser de direito e Justiça!

yr. PÔ PRINCÍPIO DA LEGALIDAPE

- Comentários aFlfía-se ao supracitado ensinamento de Marçal Justen Filho 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Aide Editora, 2° Edição, Pág. 30):

"/Vo procedimento licitatório, desenvolve-se 

vinculada. Isso significa ausência de liberdade (como regra) 

para a autoridade administrativa. A lei define as condições da 

autuação dos agentes administrativos^ esfaóe/ecencto a 

ordenação (seQuência) dos atos a serem praticados e Impondo 

condições exdudentes de escolhas pessoais ou subjetivas."

atividade

Em Suma, nâo há razão ou argumento sólido que renda ensejo à classlflcaç 

da proposta das empresas REIS LAGO CONSTRUTORA LTDA. e da 

CONSTRUTORA EIREU, tendo em vista que as propostas estão em desacordo com o’ 

edital, devendo as mesmas serem desclassificadas do processo licitatório.

PEREIRATECH

(g r
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Assim, diante de tudo ora exposto, a RECORRENTE requer digne-se V. Exa.
dando-lherazões do presente RECURSO ADMINISTRATIVO,Conhecer as

PROVIMENTO, culminando assim com a anulaçõc da declsSo em apreço, declarando-
RECORRENTE habilitada para prosseguir no pleito, como medida da maisse a

transparente Justiça!

Outrossim, lastreada nas razões recursals, requer-se que a Comissão de 

Ucltações reconsidere sua decisão e, não sendo este o entendimento, faça este 

recurso subir, devidamente Informado, à autoridade superior, em conformidade com 

0 parágrafo 4^, do artigo 109, da Lei n® 8.666/1993, observando-se ainda o disposto 

no parágrafo 3^ do mesmo artigo.

N. Termos. 
Pede Deferimento.

IV - DA ANÁLISE TÉCNICA DA ASSESSQRIA DA SEMQP

Pela Assessoria Técnica da SEMOP, setor responsável pela elaboração do Projeto Básico, foi analisado o 
recurso interposto:

“1 - DA SUA DESCLASSIFICAÇÃO

A empresa questiona que não consta em edital a exigência de apresentação de 
composições de preço unitários e que, portanto, não poderia ser desclassificada.

No entanto a referida empresa não leu todo o Editai pois em seu ANEXO I- MEMORIAL 
DESCRITIVO, consta no seu item 3 a seguinte redação;

2 - Prazos e Preços:

À Proposta comercial deverão ser anexados para análise a composição dos preços 
unitários e do Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), cujo percentual máximo será de 
25,00% (vinte e cinco por cento), conforme Acórdão no. 2622/2013 do Tribunal de 
Contas da União, que define faixas aceitáveis para valores de taxas de^BDI, que 
deverão obrigatoriamente constituir parte integrante da mesma.

Vale salientar que que este questionamento foi feito durante o processo licitatório e foi 
esclarecido pela COSEL em tempo hábil, para todos os participantes, que estas 
composições estavam sendo solicitadas em edital.

A empresa supra citada não apresentou as composições de preços e encargos sociais, o 
que impede a análise dos preços unitários informados em planilha de preços da proposta, 
e. portanto, foi considerada desclassificada. ^ &

8
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A sumuia do 258 do TCU, diz que:

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI 
integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, 
devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não 
podem ser indicadas mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.

■ DO RECURSO QUANTO A CLASSIFICAÇÃO DA 
CONSTRUTORA

PEREIRATECH3

A AGC indica que os itens 4.3.8 e 5.10 da planilha de preços da Pereiratech apresentam 
erros nos insumos de mão de obra por serem divergentes de outros.

4.3.8 8900 ORSE Portão de ferro de abrir com uma folha, com 
barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra 
de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro 
com barra de ferro de 1/2", inclusive 
dobradiças, ferrolhos e chumbadores com 
parafusos____________________________

1562 Junção simples em pvc rígido soldável, para 
esgoto primário, diâm = 100 x 50mm______

5.10 ORSE

As bases para estes serviços são da plataforma ORSE - Governo de Sergipe e aceitas pela 
administração pública como referência. Estes preços não tornam o item inexequível.

Os Valores apresentados pela PereiraTech em sua contrarrazão de R$ 17,62 a hora do 
pedreiro e de R$ 10,40 a hora do servente, como exemplo, é superior ao piso do 
SINTRACOM 2020.

Como exemplo:

Valor da Hora con 
Encargos

Valor Sintracom 2020 Encargos a 114,02Valor HoraDescrição
R$

16,868,98Operário Qualificad( 1734,21 7,88

9,975,31Servente 1024,14 4,66

Como Tais serviços são oriundos de composições ORSE que utiliza outra base de dados e 
é comumente aceita nas obras de administração pública, estas diferenças podem ser 
corrigidas ou mantidas sem prejuízo ao preço e exclusivamente arcadas pelas empres^^

4-DO RECURSO QUANTO CLASSIFICAÇÃO DA REIS LAGO CONSTRUTORA

A AGC Construtora diz que a empresa Reis Lago não atende a convenção coletiva 
vigente.

Pela analise da tabela a seguir, elaborada pelo estudo das propostas , percebe-se que a 
Reis Lago apresentou erro no valor do vigia noturno.

9



\ Prefeitura 
; de Salvador\\

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBÜCA - SEMOP

iQUAOaO 02- VALORES DAS PROPOSTAS IRANSFORMACWS tM M£NSAIS E COMPARADOS COM ACORDO COLETIVO VICENTE NA OA7A BASt NOVEMBRO/M»

SINAPI $/
ENCARGOS NOV. StNTRACOM 

/RATO»

IFC . . : .
ENGENHAR! COMPAc " TtKTÒN .PEREIRA

TECH
DRIMATEC , 63 . COSTAREIS LAGO BSA

» TI3070
(DESONERADO)

ENCARREGADO
;n{ S M 7.1?3,133,909,903.795,363.787,40 2.733,652,787,40 1.997.55 2.843,92 3.343,89 3.013,19

PEDREIRO
EMPRESA

l7:{S,:i 2,828.30 2.687.481.819.39 3.395,351.812,80 2.661,851.811,81 mès 1.839,30 1.805,59 1.914,77 2.667.30
1.525,32 l.M0,7/1,596,541.576,72VIGIA EMPRESA mêt 1,594,75 1.617,00 1.526,11 1,898,601.526,11 lO.-S.SS 1.531,20 1.435,60

SERVENTE
EMPRESA

107!,U 1.937,731.633,03 1.645,561.104,54mèt 1.129,17 1,753,93 1.099,94 1.893,981.068,99 1,084,60 1.255,46

PS : Mjjoriçlo vigia noturno •40K • l 511,37

Considerando a data BASE novembro/2020 da planilha e SINTRACOM 2020, por entender ser 
esta a referência para a planilha disponibilizada pelo órgão enquanto a Tabela SINTRACOM 2021 
foi assinado em 11/02/2021;

As empresas Reis Lagos apresentou preços unitários de vigia noturno em desacordo a data base 
e Sintracom BA 2020 e devem corrigi-los sem prejuízo ao município.

CONCLUSÃO

1- DA SUA DESCLASSIFICAÇÃO

A empresa AGC CONSTRUTORA não apresentou as composições de preços e encargos sociais 
0 que impede a análise dos preços unitários informados em planilha de preços da proposta, e 
portanto, foi considerada desclassificada.

A sumula do 258 do TCU, diz que:

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o 
orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos 
anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicadas mediante o 
uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.

2- DO RECURSO QUANTO A CLASSIFICAÇÃO DA PEREIRATECH CONSTRUTORA

As bases para estes serviços são da plataforma ORSE - Governo de Sergipe e aceitas pela 
administração pública como referência. Estes preços não tornam o item inexequivel.

Como Tais serviços são oriundos de composições ORSE que utiliza outra base de dados e é 
comumente aceita nas obras de administração pública, estas diferenças podem ser corrigidas ou 
mantidas sem prejuízo ao preço e exclusivamente arcadas pelas empresas.

3- DO RECURSO QUANTO CLASSIFICAÇÃO DA REIS LAGO CONSTRUTORA

Entendemos ser a data BASE novembro/2020 da planilha e SINTRACOM 2020, as referênã 
para análise da mão de obra pois a planilha disponibilizada pelo órgão assim o fez: /

Entretanto, coube à empresa proponente compor os seus custos no intuito de verificarM-y 
exequibilidade da proposta e adequação quanto à tabela SINTRACOM 2020 utilizada comc^i^ 
referência/padrão.

Independente de qual Tabela SINTRACOM as licitantes utilizaram na elaboração de suas 
propostas, em 01 de maio de 2021, entrará em vigor novos valores de piso referente a mão de 
obra para o período de 2021/2022. Sendo assim, qualquer empresa do ramo deverá acompanhar 
as atualizações da referida convenção coletiva. ífV
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V-DO MFRITn

Antes de adentrar no exame de mérito propriamente dito, cumpre esclarecer que foram julgadas as 
propostas de preços e, portanto, trata-se da fase de CLASSIFICAÇÂO/DESCLASSIFICAÇÃO e nâo de 
HABILITAÇÃO como insurge a ora recorrente. Realizadas essas considerações, passamos a análise do 
mérito.

VI - DO JULGAMENTO

Diante dos fatos alegados, sobretudo as informações da Assessoria de Planejamento da SEMOP, a COSEL 
verificou que as alegações da ora recorrente são IMPROCEDENTES, visto que:

1) Conforme Súmula do tribunal de Contas da União, a Assessoria de Planejamento da SEMOP ao 
confeccionar o Projeto Básico, anexo I no edital da licitação em epígrafe, trouxe no seu item 3 a 
exigência de apresentação da composição de preços unitários. Além disso, em resposta ao 
questionamento formulado por outra empresa interessada em participar da licitação, disponibilizado em 
10/03/2021 no Portal de Compras de Salvador, a COSEL ratificou a necessidade de apresentação da 
composição de preços unitários:

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 05 DA EMPRESA PSC:

QUESTIONAMENTO-6:

Na lei 8666/93, no art. 7 temos:" § 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando;
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatórío;

II - existir orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição 
de todos os seus custos unitários;
Nâo vi no edital a solicitação a respeito da exigência da apresentação das composições 
unitárias. Solicito posicionamento desta comissão.

RESPOSTA: O Edital, em seu ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO, traz a seguinte 
redação do item 3 - Prazos e Preços:
À Proposta comercial deverão ser anexados para análise a composição dos preços unitários 
e do Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). cujo percentual máximo será de 25,00% (vinte e 
cinco por cento), conforme Acórdão no . 2622/2013 do Tribunal de Contas da União, que 
define faixas aceitáveis para valores de taxas de BDI, que deverão obrigatoriamente constituir 
parte integrante da mesma.

O não atendimento a essa exigência fere ao principio da legalidade, da vinculação ao instrumento 
convocatório e a orientação do Tribunal de Contas da União.

2) em relação a alegação de que a proposta de preços apresentada pela licitante PEREIRATECH 
CONSTRUTORA EIRELl diverge das regras do edital, com base na análise da ASSEP/SEMOP as 
observações apontadas pela recorrente não interferem na validade da proposta, nem no seu julgamento 
objetivo, sendo, portanto, mantida a classificação da proposta da licitante PEREIRATEpK 
CONSTRUTORA EIRELl, / \

3) em relação a alegação de que a proposta de preços apresentada pela licitante R 
CONSTRUTORA EIRELl diverge das regras do edital, com base na análise da ASSEP/<p 
observações apontadas pela recorrente não interferem na validade da proposta, nem no seu julgamento 
objetivo, sendo, portanto, mantida a classificação da proposta da licitante REIS LAGO CONSTRUTORA 
EIRELl.

LA'
OP

%
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VII - DA DECISÃO

Face ao exposto, salientando que toda decisão tomada ao longo do processo licitatório em tela teve como 
base os preceitos estabelecidos pela Lei Federal n.° 8.666/93, bem como os princípios legais, e 
constitucionais garantidores de sua lisura, o Presidente da Comissão de Licitação - COSEL/SEMOP, e a 
unanimidade de seus membros resolvem julgar IMPROCEDENTE o presente recurso interposto pela 
licitante AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI, e, assim, nega provimento ao recurso 
interposto, para:

Manter a decisão que desclassificou a proposta de preços pela licitante AGC BRASIL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELLI;

a)

b) Manter a classificação das propostas de preços apresentadas pelas licitantes PEREIRATECH 
CONSTRUTORA EIRELI e REIS LAGO CONSTRUTORA EIRELI no certame, por entender que 
atendeu aos requisitos do Edital.

c) Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-o a apreciação da Sr*. Secretária 
Municipal da Ordem Pública para ratificação ou reforma da presente decisão.

TSalvador, 2021.

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEUSEMOP
O
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Maria Ivonete Siomara Stela L. P. 
Lavigne de Lemos 

Membro

Caria ^roosa 
deWaújo 
toembro

EIna Kodrigues 
^ohm 

I ;^embro
Gomes Silva 

Membro
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