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SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

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, CONSTRUTORA JF PRADO LTDA - EPP, 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 CONSTRUTORA JF 
PRADO LTDA - EPP, e, assim, considerar como solicitação de esclarecimento;

b) INDEFERIR o pedido de desconsiderar a exigência editalícia do item 3 do Anexo I do 
Edital;

c) Manter a desclassificação da proposta de preço da licitante CONSTRUTORA JF 
PRADO LTDA - EPP.

Aguardando o pronunciamento de V. S.^ sybscrevemo-nos atenciosamente

Tiago ISarcez dos Reis 
Presidente da Comissão

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

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 edital.

DATA DE ABERTURA: 15/03/2021

DATA E HORA DE ENTREGA DO RECURSO: 27/03/2021 ÀS 00H02MIN

RECORRENTE: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA - EPP

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 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 ínabilitaçâo 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 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.
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 porfel d' 
compras de salvador (wvvw.compras.salvador.ba.Qov.br):

“OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A 
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.”
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http://www.compras.salvador.ba.gov.br
http://WWW.COMPRAS.SALVADOR.BA.GOV.BR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBÜCA - SEMOP

I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O resultado do julgamento das propostas de preços desta licitação foi publicado no DOM 7.960 de 
19/03/2020. O prazo recursal foi de 22 a 26/03/2021. A empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA - EPP 
enviou 0 recurso via e-mail no dia 27/03/2021, às 00h02min, portanto, intempestivamente.

Ressalte-se que dia 27/03/2021 foi um sábado, não sendo expediente da Comissão Setorial de Licitação - 
COSEL/SEMOP, que só tomou conhecimento do recurso interposto no dia 29/03/2021.

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, (SEDE 
DA LIMPURB), no horário das 09h00min às 16h00min."

Diante da intempestividade do recurso interposto, a COSEL irá considerar o referido instrumento como 
solicitação de esclarecimento.

Transcrição do editai:

"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 imougnacões e os recursos apresentados após os
respectivos prazos legais 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:

“Em 19/03/2021, foi publicada no Diário Oficial do Município de salvador a decisão 
proferida pela Comissão Permanente de Licitação, em que foi desclassificada a 
empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA, trata-se aqui de analisar se o ato que 
desclassificou a JF PRADO, por não ter apresentado composições de preços unitária. 
Para tal, deve-se verificar que o edital disponível não solicita à apresentação das 
composições de preços unitários, sendo assim não ficando claro a exigência^a 
apresentação para compor proposta de preço. A \

DO PEDIDO

A recorrente requer que a desconsidere a exigência da apresentação de p 
unitários ou que seja realizada uma diligência para inclusão das composições, 
que o edital não deixou de forma ciara a exigência da documentação. /\

reços
Visti

Termos em que.
Pede e espera deferimento.”
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IV - DA ANÁLtSE TFONICA DA ASSESSORIA DA SEMQP

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

recurso impetrado:

“Analise do recurso da JF PRADO sobre sua desclassificação na TOMADA DE PREÇOS 
001/2021 - SEMOP, que objetiva 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 Edital.

ANALISE DO QUESTIONAMENTO:

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

No entanto a referida empresa não leu todo o Edital pois 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 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 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 anáiise 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 integram 
0 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 irTdjiçadas 
mediante o uso da expressão “verba" ou de unidades genéricas." A

V-DO JULGAMENTO

Diante dos fatos alegados, sobretudo as informações da Assessoria de Planejamento da SE 
julga a solicitação de esclarecimento improcedente, visto que o Projeto Básico trouxe a exigência no seu 
item 3, e, além disso, em resposta a questionamentos de outra empresa interessada em participar da 
licitação, foi disponibilizado em 10/03/2021 no Portal de Compras de Salvador, o questionamento e a 
resposta:

.a COSEL

6RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 5 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/los 
interessados em participar do processo licitatório; /

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.
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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.

Nâo há como atender à solicitação para desconsiderar a exigência da composição de custos, vez que 
sendo uma exigência editalícia, afrontaria ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento 
convocatório.

VI - DA DECISÃO

Face ao exposto, salientando que toda decisão tomada ao longo do processo licitatório em teia 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 CONSTRUTORA JF PRADO LTDA - EPP, e 
assim, considerar como solicitação de esclarecimento;

b) INDEFERIR o pedido de desconsiderar a exigência editalícia do item 3 do Anexo i do Edital;

c) Manter a desclassificação da proposta de preço da licitante CONSTRUTORA JF PRADO LTDA - EPP.

Salvador, 31yde março de 2021.

COMISSÃO SETORIAL OE LICITAÇÃO - COSEL/SEMOP

Siomafa Stela L. P. 
Lavigne de Lemos 

Membro

Maria Ivonete 
Gomes Silva 

Membro

Carla Elna ^drigues 
/ymorim 
Membro
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