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JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS N.° 001/2021 - COSEL/SEMOP

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 presente edital.

DATA DE ABERTURA: 15/03/2021 RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ABERTURA DA SESSÃO: 17/03/2021 - 09H35MIN.

RECORRENTE: CONSTRUKERUV CONSTRUÇÕES EIRELI

PROCESSO 89130/2021
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 19/03/2021 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.

I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

No dia 26/03/2021, às 14h56min50seg a Comissão Setorial de Licitação - COSEL/SEMOP recebeu 

0 Recurso interposto pela empresa CONSTRUKERUV CONSTRUÇÕES EIRELI através ^ 

abertura de processo administrativo n° 91462/2021, no Setor de protocolo da SEMOP, port^to, 

tempestivamente. /'"a

II - DAS CONTRARRAZOES

Não foram protocoladas contrarrazões quanto ao recurso ora em análise, não havendo o que ser 
ponderado no presente item. ^

http://www.compras.salvador.ba.gov.br
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UI-PRELIMINARMENTE

Em sede de preliminar, ressalta-se que existem pressupostos para que se proceda à análise do 

mérito das razões recursais apresentadas na esfera Administrativa e o não preenchimento desses 

pressupostos ensejaria a sua rejeição de imediato.

Um dos pressupostos atinentes ao recebimento e conhecimento das impugnações e recursos diz 

respeito à representação da empresa ante a Administração Pública que deverá ser através de um 

procurador ou por meio de seu representante legal, a qual, foi atendida no caso em análise.

Tais pressupostos necessitam ser cumpridos para dar o mínimo grau de confiabilidade quanto a 

representação da empresa que pretende interpor recurso, pois somente o representante legal 

detém o interesse de agir em nome da empresa representada nos estritos termos confiados.

Tais requisitos encontram-se previstos no Edital da licitação em epígrafe, nos subitens 9.3.3, 9.6 

e 9.9 abaixo transcritos;

“9-3.3 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante nâo 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

9.6 Apresentação de impugnação ou recurso intempestivo e/ou sem a devida comprovação da 
representação tegal de quem assina, será considerada como solicitação de esclarecimento.

9.9 Nâo serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos 
legais e/ou subscritos por representante nâo habilitado legalmente ou nâo identificado no 
processo para responder pelo proponente."

IV - DOS FATOS

Insurge-se a recorrente contra a decisão que desclassificou sua proposta de preços corV o 

conseqüente impedimento de participar no certame licitatório por conta da empresa não possuir 

CRC e não ter comparecido à Comissão de Licitação previamente, conforme determina o Edital 

para emissão de comprovante de atendimento das condições de participação. Para tentar 

sustentar sua irresignação a recorrente apresenta as alegações a seguir:
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Aleqacãol:

I! - DA SÍNTESE DOS FATOS E DA DECiSÃO IMPUGNADA.

Sucede que após a análise das propostas de preços e exame óoi 

apontamentos realizados pelas licitantes, houve a publicação do julgamento no Diário Oficia 

do Município (Edição N° 7.960), no dia 19/03/2021 (segunda-feira), oportunidade em quí 

esta Ilustre Administração Pública, equivocadamente, declarou a desclassificação dí 

proposta da Recorrente por não ter apresentado as composições de preços unitários í 

encargos.

Noutro giro, a Administração Pública consignou que a Recorrente não teria 

apresentado o CRC e o Comprovante de Atendimento ás Condições de Habilitação, de 

modo que estaria impedida de continuar no certame.

Ocorre que. consoante será demonstrado a seguir, a decisão combatida 

merece imediata reforma, especialmente porque desarmonizada com a legislação nacional 

e com os princípios que orientam a Administração Pública, de modo que, caso não seja 

acolhido o presente recurso, restará comprometida a regularidade deste certame iicitatório.

Aleoacão 2:

lii - DO DESACERTO DA DECISÃO RECORRID

Conforme antecipado no tópico anterior, a Ilustre Comissão Permaweníe de 

Licitações decidiu pela desclassificação da proposta da Recorrente e impedimento da sua 

participação. No entanto, com o devido respeito à Douta Comissão, flagrante é o equívoco 

da supracitada decisão, conforme se passa a elucidar.

r
I /
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De início, destaca-se que a Administração Pública instituiu, por meio do item 

4.3, que as licitantes deveriam apresentar o "Certificado de Registro Cadastral - CRC”e o 

“Comprovante de Atendimento às Condições de Habidtaçâo para Participação nesta 

Tomada de Preços", expedido após a comprovação do atendimento a todas as condições 

exigidas para cadastramenío. Vejamos:

Ocorre que, agindo em dissonância ao quanto previsto na legislação em 

vigor, a Administração Pública exigiu que todas as empresas apresentassem o Certificado 

de Registro Cadastral - CRC enquanto condição de participação no certame licitatório, 

conforme apontado acima.

Preliminarmente, cabe observar que a Lei 8.666/93 não autoriza o órgão 

licitante a exigir exciusivamente o Certificado de Registro Cadastrai como condição de 

participação.

Destaque-se que o art. 22, §2°, da Lei 8.666/93, determina que pode 

participar da Tomada de Preços tanto os interessados cadastrados, quanto aqueles que 

atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data 

do recebimento das propostas. Vejamos:

Nesse sentido, a interpretação que deve ser dada ao referido texto 

normativo é de que, caso o licitante não possua cadastro junto ao órgão licitante, a sua 

participação estará condicionada à conferência, no momento da habilitação do interessado, 

se a documentação apresentada possuiria validade no terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas. /

Saliente-se que não há necessidade de que o interessado efeti' 

apresente a referida documentação ao órgão licitante em até 03 (três) dias anteriores à data 

do recebimento das propostas, haja vista que a Lei prevê tão somente o atendimento "a 

todas as condições exigidas para cadastramento" e não o efetivo protocolo da 

documentação no prazo estipulado, uma vez que tal ato configuraria o próprio cadas^.

lehte

VI!
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Corroborando a argumentação acima, devemos cotejar a hipótese de 

participação de empresas sediadas em outras cidades/estados: Deverão as referidas 

empresas se deslocarem para a cidade do certame 03 (três) dias anteriores á data da sessão 

tão somente para dar entrada no cadastro? Não nos parece lógico e razoável.

Tal circunstância inviabilizaria a participação de diversas interessadas, haja 

vista que ensejaria um custo desproporcional ao representante, que deveria permanecer na 

cidade do certame ücitatóho durante os três dias compreendidos entre a suposta data limite 

para dar entrada ao cadastro e a data da sessão.

O referido entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, 

conforme Acórdão de julgado emanado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná:

Noutro giro, temos que o CRC poderá ser solicitado no edital como opção 

para apresentação dos documentos, sendo faculdade do licitante a escolha de apresentar 

o Certificado ou todos os documentos para habilitação. Nesse sentido, vejamos o que diz o 

artigo art. 32. §3°, da supracitada lei:

Sendo assim, como bem versou o dispositivo, a e.xpressão “poderá" indica 

a faculdade conferida ao licitante à escolha dessa ou daquela formalidade para habilitação, 

sendo, portanto, ilícita a exigência exclusiva do Certificado de Registro Cadastral.

Acerca do tema, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e demais 

Tribunais Pátrios se manifestou de forma conclusiva:

Sendo assim, face ás previsões da Lei n” S.Goô/S3 ê do enlendílfienio 

Jurisprudência!, dessume-se, deforma evidente, o desajuste da decisão combatida, de modo 

que a mesma deve ser reformada com o devido provimento recursal/^
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Alegação 3:

III.B. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA POR 

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS E 

ENCARGOS. EXIGÊNCIA NÃO CONSIGNADA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Noutro giro, constata-se que a presente Administração Pública optou por 

desclassificar a proposta da Reconente sob o fundamenio de que a mesma não havería 

apresentado a composição dos preços unitários e respectivos encargos.

Ocorre que, em que pese a elucidação da proposta dependa da referida 

composição dos preços unitários, o fato é que a presenta Administração Pública não inseriu 

tal exigência no âmbito do instrumento convocatório, de modo que não pode utilizar o

argumento da sua ausência para declarar a desclassificação das licitantes, sob pena de 

violação ao principio da vinculaçáo ao instrumento convocatório, que deve conduzir os atos 

administrativos.

argumento da sua ausência para declarar a desclassificação das licitantes, sob pena de 

violação ao principio da vinculacão ao instrumento convocatório, que deve conduzir os atos 

administrativos.

O referido princípio da vinculação ao instrumento convocatório, orientador 

do processo licitatórío, enconíra-se enfatizado no art. 41 da Lei 8.666/1993, o qual preconiza 

que "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 

acha estritamente vinculada". >

fa/pe

No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (in Direito Admitii§íré9VO, 

26^ Edição, p. 383) destaca que o "princípio da vinculação ao instrumento convocatório é 

essencial, cuja inobservância enseja a nulidade do procedimento”.

Coadunando com o entendimento aqui esposado, a jurisprudência já se 

sedimentou para ratificar a impossibilidade de inabilitação/desclassificação das licitantes 

baseada em exigência que não consta no Edital:
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(TJ/SP, APL 1006293'9Z2017.8,26.0609, 11^ CÂMARA DE DIREfTO 

PÚBLICO, RELATOR: JARBAS GOMES, PUBLICAÇÃO: 04/09/2019)

Em tempo, cumpre destacar que o motivo de desclassificação da proposta 

desta licitante ensejou a desclassificação das propostas de outras 15 (quinze) empresas, as 

quais, observando que o Edital não exigia a composição unitária dos preços, apresentaram 

proposta conforme supostamente pretendido pelo instrumento convocatório. Vejamos:

Tal fato representa clara mácula à ampla competitividade no âmbito do 

certame, e consequente inviabilidade de obtenção da proposta mais vantajosa à 

Administração Pública.

Nesse ponto, segundo leciona o Professor Rafael Carvalho Rezende 

Oliveira (in Licitações e Contratos Administrativos - Teoria e Prática, 4^Ed., p. 29), "o caráter 

competitivo da licitação justifica-se pela busca da proposta mais vantajosa para 

Administração, motivo pelo qual é vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjami ou frustrem o seu caráter 

competitivo".

O doutrinador segue aduzindo que o princípio da competitividade “deve 

servir, ainda, como norte interpretativo das cláusulas editalícias, de maneira a aumentar o 

universo de competidores. Afinal, quanto maior a competição, maior será a chance de^^ 
encontrar a melhor proposta". /

A própria Lei 8.666/93, por meio do inciso 1, do §1", do seu art. 3*^. declara a 

vedação às condições que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação, o que 

de fato ocorrerá caso não haja disputa de preços no âmbito deste certame.

pera 0 especifico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 

deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 199tyi

A

r- v
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Em juigado recente, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a ampla 

concorrência é interesse da coletividade, de modo que sua eventual violação afetaria os 

princípios norteadores da atividade administrativa, consubstanciados no art. 37 da 

Constituição Federai.

Outrossim, a título de argumentação adicional, cabe mencionar que o item 

7.9 do Anexo VII -A da IN 5/2017 - MPDG, orienta que “erros no preenchimento da planilha 

não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder 

ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove 

que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação”.

No mesmo sentido, é a pacífica jurisprudência do Tribunal de Contas da

União:

Acórdão 896/2019 - Plenário:

Erros no preenchimento da planilha de preços unitários não são 

motivos para a desclassificação de licitante, quando a planilha puder 

ser ajustada sem majoração do preço global ofertado.

Por fim, deve-se destacar que a composição unitária de preços se presta a 

analisar a viabilidade e exequibilidade da proposta ap.resentada, de modo que pode a 

Administração Pública restringir sua exigência à licitante melhor classificada, como pré- 

'equisito para a formalização contratual.

V-DQ MÉRITO

V I - DA IRRES1QNACÃO QUANTO ÀS QUESTÕES ATINENTES AO CRC OU AO
ATENDIMENTO ÀS CONDICÕES DE PARTICIPACÁQ

1) No que tange às alegações da recorrente que a Administração Pública agiu em dissonância 

ao quanto previsto na legislação em vigor, ao exigir que todas as empresas apresentassem 

0 Certificado de Registro Cadastral - CRC enquanto condição de participação no certame 

licitatório, cumpre esclarecer que esta afirmaçãplnão prospera, pois não se exigiu o CRC ^
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como única condição de participação, pois em observância ao §2° do art. 22 da Lei Federal 

n.® 8.666/93 facultou o atendimento para as empresas interessadas em participar do 

certame que não possuíssem o aludido CRC a apresentação de documentação que 

atenda as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior a abertura do 

certame.

Inicialmente, pondera-se que a Lei 8.666/93 delimita as modalidades licitatórias próprias e 

traz à baila em que consiste cada uma delas. Quanto à modalidade em comento, no caso. 

Tomada de Preços encontra-se regulamentada no Art. 22, § 2°, abaixo transcrito;

§ 2® Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

O Edital de Licitação, em consonância com a legislação vigente contemplou as exigências 

legalmente permitidas quanto á Tomada de Preços. Assim, vale à pena trazer a dicção do 

edital com as exigências na íntegra com a finalidade de dirimir quaisquer dúvidas acerca da 

exigência editalícia. Senão vejamos o que diz o item 4 do instrumento convocatório;

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

(...)

4.1 Os interessados em participar desta licitação deverão apresentar 0 Certificado de Registro , 
Cadastral - emitido pela Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE do Município de-., 
Salvador. \/ /

4,1.1 As pessoas jurídicas que não possuam o CRC expedido pela Secrçt^j^ 
Municipal de Gestão - SEMGE do Município de Salvador, referente ao objeto da 
licitação, poderão participar do procedimento licitatório, desde que apresentem 
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, todos os
documentos referentes ao cadastramento, para fins de atendimento às 
condições de participação de Tomada de Preços no município de Salvador, na 
Comissão Setorial de Licitação > COSEL/SEMOP, da Secretaria Municipal de 
Ordem Pública (SEMOP), situada na BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá, 
CEP: 41233*030, Salvador/BA, (LIMPURB), Salvador/BA, conforme preconiza o 
art. 22, § 2", da Lei Federal n* 8.666/93.

4.1.2 Comprovado o atendimento a todas as condições exigidas para cadastramento, a 
COSEL expedirá o Comprovante de Atendimento às Condições de Habilitação 
para Participação nesta Tomada de Preços, o qual deverá ser apresentado

A
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juntamente com o credenciamento, fora dos envelopes, na data de abertura da 
licitação.

É sabido, ainda, que, ao adotar uma determinada modalidade licitatória, a administração fica 

adstrita a adotar os procedimentos a ela pertinentes, sendo vedada a criação de outras 

modalidade, bem como qualquer forma de combinação entre as existentes. Tal assertiva encontra- 

se no § 8° do Art. 22, com a redação abaixo transcrita:

“§ 8^ É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas 
neste artigo,"

Assim, ao escolher a modalidade Tomada de Preços, a administração vincula-se a seguir todos os 

procedimentos que envolvem o tipo de licitação específica, ficando, portanto, vinculada à mesma.

E, assim, procedeu a Comissão de Licitação que, na confecção do edital previu a faculdade da 

licitante interessada possuir o CRC do município de Salvador ou atender a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

Dito isto, resta claro que nâo houve restrição na participação de interessadas e, 25 (vinte e 

cinco) vinte e cinco empresas, atenderam às condições de participação, quer seja, mediante o 

CRC ou documento comprobatório que atendeu as condições de participação, tendo apresentado 

documentação até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, conforme dicção do art 

22, §2° da Lei Federal n.° 8.666/93.
(/

Quanto a argumentação de que empresas sediadas em outras cidades/estados deveríam 

deslocar para a cidade do certame 3 (três) dias anteriores à data da sessão tão somente para dar 

entrada no cadastro não parece lógico nem razoável. Tal posicionamento demonstra a falta de 

observação da ora recorrente às regras do edital, pois existem no instrumento convotatório duas 

possibilidades para atendimento da exigência do item 4, ou seja, foram indicadas as duas formas 

previstas em lei, com a emissão do CRC ou o atendimento a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior á data do recebimento das propostas, e é o que reza o 

art. art. 22, §2° da Lei Federal n.° 8.666/93. Assim, a Tomada de preços é a modalidade de 

licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior á data do recebimento das propostas, 

observada a necessária qualificação. é*
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Dessa forma, somente poderão participar os cadastrados e os que apresentarem toda a 

documentação exigida - artigo 27 a 31 da Lei 8666/93 - até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas.

Vejamos o posicionamento acerca do tema com o jurista Marçal Justen Filho;

“Por isso, a melhor interpretação é a de que os interessados em participar deverão apresentar, 
até três dias antes da data prevista para entrega das propostas, toda a documentação necessária 
â obtenção do cadastramento" (in Comentários á Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
14® Ed, Sâo Paulo: Dialética, 2010, p. 264)

Nesta mesma linha de raciocínio, vale trazer o pensamento do ilustre doutrinador, Diógenes 

Gaspariní ao lecionar:

“Da tomada de preços só podem participar as pessoas previamente inscritas no registro cadastral 
e as que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia 
anterior â data do recebimento das propostas (art. 22,§2®). Dois, portanto, sâo os grupos que 
podem participar dessa modalidade de licitação. O primeiro, o dos já cadastrados, portadores de 
Certificados de Registro Cadastral em vigor, (cadastramento normal), e o dos nâo cadastrados 
mas que atendam a todas as condições de cadastramento e demonstre nesse prazo o interesse 
de participar da tomada de preço aberta (cadastramento especial). Não obstante a diversidade da 
formalidade e da época do cadastramento, os integrantes dos dois grupos deverão estar 
cadastrados, daí nossa definição, só mencionar interessados cadastrados."

A qualificação dos interessados é prévia, ou seja, efetivada por ocasião do cadastramento normal 

ou na oportunidade do cadastramento especial.” (Direito Administrativo, 13^ ed., Saraiva, São 

Paulo, 2008, pp. 566/567).

A recorrente afirmou equivocadamente que a Administração Pública instituiu, por meio do item 

4.3, que as licitantes deveriam apresentar o "Certificado de Registro Cadastral - CRC” e o 

“Comprovante de Atendimento às condições de Habilitação para participação nesta Tomada de 

Preços", expedido após a comprovação do atendimento a todas as condições exigidas para 

cadastramento.”

Cumpre esclarecer que o entendimento da recorrente está equivocado, pois a redação é clara 

quando diz que "os interessados que possuírem o CRC devem apresentá-los e as pessoas 

Jurídicas que não possuam o CRC expedido pela Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 

do Município de Salvador, referente ao objeto da licitação, poderão participar do 

procedimento licitatório, desde que apresentem até o terceiro dia anterior à data do
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recebimento das propostas, todos os documentos referentes ao cadastramento, para fins 

de atendimento às condições de participação de Tomada de Preços no municipio de 

Salvador, na Comissão Setorial de Licitação - COSEL/SEMOP, da Secretaria Municipal de 

Ordem Pública (SEMOP), situada na BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá, CEP: 41233- 
030, Salvador/BA, (LIMPURB), Salvador/BA, conforme preconiza o art. 22, § 2®, da Lei 
Federal n° 8.666/93.” Ou seja, o que se extrai da redação é a apresentação de um ou de outro e 

não dos dois cumulativamente conforme quer fazer parecer o recorrente.

Esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em 

decisão recente. Conforme transcrição abaixo:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul 
22 de junho de 2020 
4* Seção Cível
Mandado de Segurança Cível - N® 1414333-98.2019.8.12.0000 - Comarca de Origem do

Processo Nâo informado
Relator - Exmo. Sr. Des. VIadimir Abreu da Silva
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA 
EM LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DO CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL - INEXISTÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS - CERTIDÃO EMITIDA PELO 
SETOR RESPONSÁVEL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA 
DENEGADA.

Não há direito liquido e certo a reconhecer, se a empresa participante da licitação, não 
apresentou o Certificado de Registro Cadastral devidamente atualizado, tampouco enviou a 
tempo a documentação exigida, restando comprovado nâo ter ocorrido qualquer problema 
técnico. 02.

01.

Ademais, não cabe ao Juízo verificar a regularidade da documentação apresentada, haja 
vista que a análise é feita na esfera administrativa, pelo Setor responsável, devendo o^od ?r 
Judiciário intervir apenas em caso de ilegalidade, o que nâo se verificou na hipótese. / ^ 
03. Segurança denegada / \J

02.

Desta forma, resta evidente que o instrumento convocatório em tela atendeu as exigências legais 

para realização da modalidade licitatória tomada de preços, que tem requisitos próprios de 

participação para os interessados. Ressalta-se que o artigo 22, § 2° da Lei Federal 8.666/93 traz o 

regramento para o atendimento das empresas interessadas em participar do certame.

Quanto à alegação da recorrente que houve exigência do CRC ocasionando restrição na 

participação, trazendo decisão TCU, Acórdão 2857/2013-Plenário, TC 028.552/2009-1, Relator 

Ministro Benjamimn Zymier, 23.10.2013. Muito pelo contrário, essa decisão corrobora com a 

redação do item 4 do edital, ao não exigir exclusivamente o CRC como única forma de participação

na tomada de Preços n.° 001/2021. Deixando a critério da empresa a escolha para o atendimento
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do art. 22, e seguintes da Lei Federal n. 8.666/93.

Ademais, há de se perceber que todos os argumentos da recorrente versam sobre a exigência do 

CRC, porém não levou em consideração o atendimento do art. 22, § 2°, da já citada lei de 

licitações 8.666/93, que traz a faculdade de atender as condições de participação até o terceiro 

dia anterior ao recebimento das propostas. A recorrente por sua vez não atendeu nenhuma das 

formas previstas em lei para participar do certame. O seu envelope contendo as propostas de 

preços foi aberto por equívoco.

Em outras palavras, a licitante recorrente quer fazer crer que o Edital faz exigência indevida 

porém, tal fato não aconteceu, posto que o Edital abarca toda a amplitude que a Lei determina.

Foram trazidas várias decisões na peça recursal da recorrente de Tribunais e doutrinas, porém não 

existe relação com a exigência do instrumento convocatório em questão. Ressalta-se que o edital 

da tomada de Preços n.® 001/2021 - SEMOP, foi confeccionado com base na previsão 

estabelecida nos artigos 27 a 31 da Lei Federal n.° 8.666/93 das licitações.

V II DA IRRESIGNACÃQ QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS POR
NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DQ EDITAL

No que tange ao inconformismo da recorrente quanto a desclassificação da sua proposta de 

preços, pela ausência da composição dos preços unitários, alegando que a exigência para 

composição dos preços unitários, não foi inserida no edital. Vale destacar, que a exigência da 

composição dos preços unitários, além de constar no projeto básico, também foi respondido 

questionamento formulado por empresa interessada em participar do certame, e se encontra 

publicado no Portal de Compras de Salvador no endereço eletroRico: 
www.compras.salvador.ba.gov.br. (questionamento 05). Vejamos transcrição de parte da ^spqsta 

constante no Portal de Compras:

QUESTIONAMENTO N.® 005/2021 
TOMADA DE PREÇOS N.® 001/2021 
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.
Respondendo a solicitação de empresa interessada em participar da Tomada de Preços n.® 
001/2021, conforme abaixo:

® $(...)

http://www.compras.salvador.ba.gov.br
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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 llcitatório;

II - existir orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição 
de todos os seus custos unitários;
Não 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
Salvador, 10 de março de 2021.
Tiago Garcez dos Reis
Comissão Setorial de Licitação - COSEL/SEMOP

Salienta-se que toda resposta acerca de questionamentos ao instrumento convocatório, vincula ao 

edital, sendo assim, não há que se falar que foi violado o princípio da vinculaçào ao edital da 

referida Tomada de Preços.

"Quanto a Recorrente mencionar o Acórdão 896/2019 - Plenário, alegação de que “erros no 

preenchimento da planilha de preços unitários não são motivos para a desclassificação de licitante, 

quando a planilha puder ser ajustada sem majoração do preço global ofertado”, ressalta-se que 

essa alegação da recorrente não pode prosperar, pois, no caso em tela não se trata de erro de 

planilha e sim de ausência de atendimento de exigência da composição de preços unitários 

constante no Anexo I - Projeto Básico do Edital e ratificada em resposta a questionamentos e 

publicada no Portal de Compras Salvador, no endereço www.compras.salvador.ba.gov.b^bocal 

onde próprio onde se estabeleceu a publicação do edital e das respostas aos questiocfamento, 
impugnações, recursos, etc, conforme ampla divulgação prévia. |Tb\

Os entendimentos acima exarados são, também, corroborados pela análise técnica acerca das 

razões da desclassificação da aludida proposta ^ oHVf
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VI DA ANALISE TÉCNICA DA ASSESSORIA DA SEMOP

Pela Assessoria Técnica da SEMOP, setor responsável pela elaboração do Projeto Básico, foi 

analisado o recurso interposto;

ANALISE DO QUESTIONAMENTO:
A empresa questiona que não consta em edital a exigência de apresentação de composições de 

preços unitários e que, portanto, não poderia ser desclassificada.
No entanto a referida empresa não leu todo o Edital, pois em seu ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

(MEMORIAL DESCRITIVO), consta no seu item 3 a seguinte redação;

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.
Vale salientar 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 supracitada 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.

Além disso, a Súmula 258 do Tribunal de Contas da União - TCU, diz;

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

íian e o

77

V...
VII-DO JULGAMENTO

Pelos razões expostas acima, a Comissão mantém o entendimento de que a empresa não pode 

continuar no certame por não atender aos requisitos do art. 22, § 2° da Lei Federal n° 8.666/96,
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tendo deixado de cumprir os requisitos legais para a participação, bem como, em razão de não ter 

apresentado em sua proposta a composição de preços unitários.

Diante de todo o exposto, e com base na análise técnica quanto aos requisitos pertinentes à 

Assessoria de Planejamento da SEMOP, bem como quanto aos aspectos jurídicos do caso em 

análise, mantém a desclassificação da proposta de preços da empresa CONSTRUKERUV 

CONSTRUÇÕES EIRELl por não apresentar a composição de preços unitários, em 

desatendimento ao Edital - Anexo I, item 3 do Projeto Básico, pois esta, inclusive, é a orientação 

da Súmula 258 do Tribunal de Contas da União - TCU e Acórdão n° 2622/2013 do Tribunal de 

Contas da União " 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...”.

VIII - 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;

a) Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso interposto pela CONSTRUKERUV 

CONSTRUÇÕES EIRELL, e, assim, nega provimento ao recurso interposto mantendo a decisão 

que desclassificou sua propostas de preços, bem como manter a decisão de impedimento da 

recorrente participar do certame pelas razões supracitadas.

b) Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-o a apreciação da Sr®. Secretária 

Municipal da Ordem Pública para ratificação ou reforma da presente decisão.

Salvador, 06 de abril de 2021.

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO • COSEL/SEMOP

Siomara Stela L. P. 
Lavigne de Lemos 

Membro

Maria I 
Gomes Silva 

Membro

Cáríà Elna^odngues 
I /Amorim 
/ Membro

voneteosa
IJO

bro
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Salvador, 06 de abril de 2021.

Senhor Secretário,

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., o julgamento do recurso da 

Tomada de Preços n® 001/2021 - SEMOP, interposto pela licitante, CONSTRUKERUV CONSTRUÇÕES 

EIRELI, contra a decisão da Comissão que desclassificou sua propostas de preços, bem como manter a 

decisão de impedimento da recorrente participar do certame pelas razões elencadas no julgamento do 

recurso.

No referido instrumento, constam as razões da Comissão, quanto à decisão de julgar IMPROCEDENTE o 
Recurso.

ateficiosamente,Aguardando o pronunciamento de V. S.®. subscre;

Ti ISrcéz
orpfesãoRresid^te


