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Salvador, 31 de março 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., o julgamento do recurso da Tomada de Preços n° 001/2021 - SEMOP, interposto 

pela licitante, COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a decisão da Comissão que a 

desclassificou no certame em referência.

No referido instrumento, constam as razões da Comissão, quanto à decisão de:

a) Julgar INTEMPESTIVO o presente recurso interposto pela COSTA 
EMPREENDIMENTOS LTDA, e, assim, considerar como solicitação de esclarecimento;

b) INDEFERIR o pedido de desclassificar propostas sob os argumentos alegados;

c) Manter a desclassificação da proposta de preço da licitante PSC SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA EIRELLI.

Aguardando o pronunciamento de V. S.®jéub^r^mo-nos atenciosamente

2í
ií^ós^ 
a^pomissão

lago^
resí3en;

eis

MARISE PRADO DE OLIVEIRA CHASTINET
Secretária Municipal da Ordem Pública 
Nesta



% Prefeitura 
^ de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL/SEMOP

5j

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 nos 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

DATA E HORA DE ENTREGA DO RECURSO: 30/03/2021 ÀS 08H49MIN

RECORRENTE: COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA

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. O prazo recursal foi de 22 a 26/03/2021.

Art. 109 da Lei Federai n° 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 inabílitação do licitante;
b) julgamento das propostas;"

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

"Em virtude das restrições de atendimento ao público em função do agravamento da 
Pandemia, informamos que os recursos e contrarrazões referentes à 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 eletrônico, a 
partir do e-mail; seate.semop@salvador.ba.gov.br

http://www.compras.salvador.ba.gov.br
mailto:seate.semop@salvador.ba.gov.br
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Os protocolos deverão obedecer aos mesmos prazos e horários já estabelecidos no 
Edital supra mencionado. “

Obedecendo ao edital da licitação em epígrafe, na folha 1 dados do edital, o aviso se deu no portal de 

compras de salvador (wvvw.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."

I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O resultado do julgamento das propostas de preços desta licitação foi publicado no DOM n° 7.960 de 

19/03/2021. O prazo recursal foi de 22 a 26/03/2021. A empresa COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA 

enviou 0 recurso via e-mail no dia 30/03/2021, às 08h49min, portanto, íntempestlvamente.

Ressalte-se que dia 30/03/2021 foi uma terça-feira e o prazo recursal já havia se esvaído 05 (cinco) dias 

antes.

Transcrição do edital:

“9.3.1 O prazo para interposiçâo 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, (SÇDEPA 
LIMPURB), no horário das 09h00min às IShOOmin."

/

M - PRELIMINARMENTE

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

impugnações e recursos apresentados 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.

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.

http://WWW.COMPRAS.SALVADOR.BA.GOV.br
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O documento foi protocolado revestido de total informalidade, a saber, o conteúdo foi protocolado 

diretamente no e-mail da Comissão de Licitação, sem, entretanto, estar revestido do mínimo teor de 

formalidade tais como timbre, assinatura do signatário e documentação da empresa recorrente, contudo, 

em vista de ter sido encaminhado a partir de um e-maíl disponibilizado pela empresa para as comunicações 

durante o certame, permitiu â Comissão que interpretasse que fora protocolado por representante 

legitimamente constituído e/ou por um responsável formal da empresa recorrente.

Ocorre que, em que pese toda a informalidade transpassada, diante da intempestividade do recurso 

interposto, a COSEL irá considerar o referido instrumento como solicitação de esclarecimento.

Tais requisitos encontram-se previstos no Edital da licitação em epígrafe, nos subitens 9.3.3, 9.6 e 9.9 

abaixo transcritos:

Transcrição do editai;

“9.3.3 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante 
não 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 legal de quem assina, será considerada como 
solicitação de esclarecimento."

"9.9 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os

respectivos prazos leoais e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente 
ou não identificado no processo para responder pelo proponente." (grifo nosso) /

III - DOS FATOS
/

Insurge-se a recorrente contra a desclassificação de sua proposta de preços;

Transcrição do recurso:

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 INDiCACÃO 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

er a indicação da taxaquando houver mão de obra prevista para a realização do serviço, dev& 
de encargos sociais aplicada para obtenção do custo da mão de obra. {.

r
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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 .

IV - DA ANÁLISE TÉCNICA DA ASSESSQRIA DA SEMQP

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

recurso impetrado:

“O Edital em seu ANEXO I - 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 dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDl), cujo percentual máximo será 

de 25,00% (vinte e cinco por cento), conforme Acórdão n°. 2622/2013 do Tribunal 

de Contas da União, que define faixas aceitáveis para valores de taxas de BDl, que 

deverão obrigatoriamente constituir parte integrante da mesma.

A empresa PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA apresentou as composições de 

preços unitários, e os detalhamentos de BDl (25%) e Encargos Sociais (Desonerado 

de 75,63%).

Na planilha orçamentária e nas composições unitárias as informações das taj:as dos 

Encargos e do BDl aplicados não foram informadas.

A súmula do 258 do TCU, indicada pela Costa Engenharia diz que:

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDl 

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."

Expondo os fatos acima transcritos, conclui aquela Assessoria em seu parecer que:

"Embora a PSC Serviços não tenha informado as taxas de BDl e Encargos utilizadas na 

planilha e nas composições, podemos verificar que em suas composições unitárias foram 

utilizadas as taxas informadas em seus detalhamentos.

êy
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Consideramos que as informações de BDI e de Encargos Sociais na planilha e nas 

composições podem ser incluídas sem prejuízo ao valor da proposta e que os documentos 

constantes na proposta atendem a Sumula 258 do TCU.”

V-DO JULGAMENTO

Diante dos fatos alegados, sobretudo as informações da Assessoria de Planejamento da SEMOP, a COSEL 

julga a solicitação de esciarecimento improcedente, visto que, embora a PSC Serviços não tenha informado as 

taxas de BDI e Encargos utilizadas na planilha e nas composições, podemos verificar que em suas composições 

unitárias foram utilizadas as taxas informadas em seus detalhamentos.

Não há como atender à solicitação para desclassificar a proposta da empresa PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
EIRELLI e as demais que nâo estão em acordo ao edital e súmula do 258 do TCU, consoante pedido realizado pela recorrente, 
pois. nâo foi encontrada nenhuma inconformidade dentre as propostas classificadas.

VI - 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 INTEMPESTIVO o presente recurso interposto pela COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, e 

assim, considerar como solicitação de esclarecimento; /

b) INDEFERIR o pedido de desclassificar propostas sob os argumentos alegados;

c) Manter a classificação da licitante PSC serviços de engenharia eirelli.

Salvador/ 06 de abril de 2021,

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - COSEL/SEMOP

SiomaraiStela L. P. 
Lavigne de Lemos 

Membro

EInaKodrigues
f_/Amorim

Membro

Mana Ivonete 
Gomes Silva 

MembroMembro


