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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 

julgamento do recurso da Tomada de Preços n® 001/2021 - SEMOP, 

interposto pela licitante, PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, contra a decisão da 

Comissão que classificou as propostas de Preços das licitantes: PEREIRATECH 

CONSTRUTORA EIRELI, REIS LAGO CONSTRUTORA EIRELI, BA EDIFICAÇÕES E 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, DRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, QUALYMULTI 

SERVIÇOS LTDA, IFC ENGENHARIA LTDA, COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA e 

TEKTON CONSTRUÇÃO LTDA.

V. Sa., 0

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

Aguardando o pronunciamento de V. S/r^lDsc^^mo^nos atenciosamente.

rHagaGOToe^c^s Reis 
í’resid©í^Hla Comissão

MARISE PRADO DE OLIVEIRA CHASTINET
Secretária Municipal da Ordem Pública 
Nesta
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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

RECORRENTE: P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL 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 19/03/2020 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.

I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

No dia 23/03/2021, ás 14h46min24seg a Comissão Setorial de Licitação - COSEL/SEMOP recebeu o 

Recurso interposto pela empresa P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI, através de abertura 

de processo administrativo n® 89130/2021, no Setor de protocolo da SEMOP, portanto, tempestivamente.

II» DAS CONTRARRAZÕES

1, A licitante PEREIRATECH CONSTRUTORA EIRELI, COSTA ENGENHARIA protocolou contrarrazào ao 

recurso interposto pela licitante P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI, em 24/03/2021, às 

16h34min15seg, dentro do prazo legal e, portanto, tempestivo.

III - PRELIMINARMENTE

Em sede de preliminar, ressalta-se que existem pressupostos para que se proceda à análise do mériro da%/^\\ 
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 

á 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. fi
i

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


Prefeitura 
de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBUCA - SEMOP
m

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 Nâo serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por 

representante nâo habilitado legalmente ou nâo 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 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.”

A representação legal da ora recorrente já se faz acostada aos autos junto aos documentos de 

credenciamento, notadamente, pela signatária da peça recursal ser efetivamente a representante legal da 

empresa.

IV - DOS FATOS

Insurge-se a recorrente contra a classificação das propostas de preços das licitantes classificadas no 

certame, além da sua:

ConUd a dacisâo dessa dtgna Comissão de Ikiiação que julgou habilitadas as iKitames 
P£R£lRAnCH CONSTRUTORA £íR£Lt R£iS LAGO CONSTRUTORA LTDA, B & A 
SCRVíCOS £M EDlfíCACOES EiREU. ORimTEC COMERCIO £ SERVIÇOS £lR£tT G3 
POLARiSSERVIÇOS EIREU, COSTA EMPREENOIMENTOS LTDA. QUAtmUÍTI SERVIÇOS 
L7DA, IfC ENGENHARIA LTDA, ÍFCENGENHARIA LTOA. COMPAC CONSTRUCOES ÍTDA 
e TEKTON CONSTRUTORA LTDA. apresentando nó articulado as ratões de sua 
irresignaçao.

DA INCORRETA HABILITAÇÃO

Acudindo ao chamamcnio dessa Instituição para o certame licitacional susograíado, a 
recorrente e outras licitantes, dele vieram partlcipat.

Sucede que, após a análise da documentação ícíercírtO a proposta de preços 
apresentadas pelos licitantes, a Comissão do Üciiação culminou por julgar habilitada as 
empresas PeREtRAT£CH CONSTRUTORA £!R£U, REIS LAGO CONSTRUTORA LTDA. B & 
A SERVIÇOS EM EDIFICACOES EíREU, DRIMATEC COMERCIO E SfflWCOS EIRELí. G3 
POLARIS SERVIÇOS EIREU. COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA. QUALYMUÍT1 SERVIÇOS 
ÍTDA. IFC ENGENHARIA LTDA. IFC ENGENHARIA LTOA. COMPAC CONSTRUCOES ÍTDA 
e TEKTON CONSTRUTORA LTDA. ao arrepio das normas editalicias,
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Foram apresentadas as seguintes alegações;

licitante PEREIRATECH CONSTRUTORA ElRELl:

1

1)

A t* « Ífn>-ní nKííMrxCM ÍWÍU iiKflr.!.KÍiH<jj
f* mttttÉt «A prc<9t uftunoi (VM ço>«(xni^ df » n‘l« 6í oóf» ot
itàfno <«ni lonçitmtfíiiPtn, «níánidc/ ou bovbc^o niCfiiAoa <o« f trr.tni#» tari

«çín><mr4jin
9jt üiütfMJi i9AUti]( <«4(V<

Sí»<« p’}t U99Í. ontf* ptfUfKi «afSBpWMJ 4 JJ d J ftaívíg J Wrt‘<o «JRTÂO Oí /(Míi
C!( «sua ClOU U9AA fO\M. COM UJUIA QUAORA^a M Vt' VtüTKM. UMA MCAA Df QUAORAOA M Vr M 
HOAUOA^Al E QUAOao COM CJUAA K flKSO OC Ifí". GíaUlfVt DO&ftAn(AS. ÍERfilX^W C CK'JA'aAOOAtS COE.(
PAAAíUiOi *0 «ujl 0 i.flS4fic •tUiteU * d» CO'» w peíff« ♦ crf:*'C'« ícni^f T<'4rf;
'iWuem 1I,6I* * RS iM?4 0P'r<;oc» mEoMoeiadoi^r^rliAcrAofa/hctT,»?) • «»
en.lO.CO* l^»A5 11,W
OitittK ^ <r4c M COt» do ^«ditro rAogfnanvv ««rmpofiolMeiASSfiUkSSAUlACA. PARA PAOeiMlKlOüC 
P.{^7VRA. EM AJlGAAUa&A TAA(0 12^ PfUfAAO MAVUM. AfUCAOA hVMUAíUE^rE (M FACES t.NTIF^AS OE PARÍOÍS. 
ESKSWKAM ta«AM.<OM CXlCUCAOOt lUJKAS. M.CAf2tE4 nío <KKe4 «5 2^9} t9 p'^-de4 HS n.^l
A.t<4 zas. nUflo » »rk»U« Cl (0«pM<)« c« ;^191 k«-*4Ur>c» Ci «nprnt fíím^UÇM (0*/STWf0t(A ÍMEU i 'f*:n 
iM«n|rjErcu no Qi» Ou 'upt^id »«s wiJriQt 4 poxcttOa no<(efn VIOIU^CAO SVAPU3 EM PVCtíGiOO SEXOAvfl. 
PiUW. ESCETTO PaiMAaiO, OIÀM « 100 X yMUil »»ooí eôtfftídí » 6t p-t^oj tof* !rid « cWí W'* c-i
iwabíiro Atdi’4iAta * tO^íÇ-^U át OO-m, eeumpo'»;A» i «kUCí «r.<pt (U f^xpívl» ú* F>»<0\
AifO»wOr« »K«'^tKE>ti»reln'e)tinpi'M»$(4U!r«euMcw(<>oundt4coao(ru;deiâ»«K»<'»(i4cv-i^» ’̂»'« 
■iloiOPXk tPf4<*<fcOe PROfiSyONAi. Kt>^exHt
O Evcm ov t«(PSd^ vKMo k;i<»ae'<| d« uUk ee> tntarrtt»»), d» itor» covi{ »dv-itas oor'»><n
«0»:E<«4(n mUs apa^JOdot co>rvf'i;A}(eiitv» i^çriK (urj < CCM» (W S» «a<!0‘
OiA'» «e«v';it*<wEpep6wivj<jj 'ot*'i:u!od»to»»poi4iso> Pi i>pi<»ix»e}vjiof«'Vp-'jc-o*.{K<.í ícjnif i
'.ito# trt(ft*4-»4o4d« ÍS.0ÍVd4í'ínt*õ>v|i:/ íi>'«íWt»0c', ?S.0CA»

2) licitante REIS LAGO CONSTRUTORA LTDA:

aitsiAGocowAínowifíi*

A i:*4i.lí djiOíwpn^Jo df üíUiJOi c» tflsprojP.nj WWfWWCrrOlM E rtM, Ici COWfVASeí-.í 05 Ct 'tJo 1 f- 
iXti d»QCKnr>9V4)M' r<JR»V V^O AC4im< d* C^H <m« AWsuO C05 ví O-Tl prA;>C»OM T-i
c&tltc»v-c<n3I'M^4#(<>^«d«S*v»:o( \
0 irí^Of do iJ>o {ifTi 01 lyííftcs »oo#.i í^'<i»05? «0 focj-fPtMo dr !a/íi {>*'<• SN 'ACC^« ;ií‘.>«.'Ar-5 i.C- 
'FU.aí.lAAOOAiSKA:NDl.SfR'*04 OA «AAOLISA«0E.S?«CO C» eA>tU.| <J!4 i i ».j.' T.C-s'.'. »:'í.-í?.‘, c t
SS 4Í34.SU «0 ft» çijnífj »<ííf'»a* r-<vrtí irtív •»'* dc RS ISJ^.Çg
0'«C'»o.«iUooin<««'»c»<qu« i «tup-n» E^çurl^ç<’ol.•^p:«l^«.'ínoí * *»wjií«oí: «jf.v »iíc ò . 
PSí COsííS,lO^ídfrjíe* £«o*t«Ti? ] 4 idoa<0>iU{)?£;?/20}SQ4«új m»';h
?«* S*oçl»; Ka-^5»’ »;rfwn«ni ço Otrwr.tuSI ISS. PB« CÇWWS a-Hiia,f>|íO'. m icmí»i>;Í5 ío if>■*» (cnco'
<WTs »s »’^,;dU> »€>>«■» rtnpirw nittoitd»» » u<«4»^r, ;(r»un r» Ant^o r/oj le. ConvEtmcr-U' *í» lí.Ki.'»6'
CUiineru J «<rc»fi» t« «.dUEonSol» nu>. rt inU'-».!!'*--* f«»rf <0fTi;(>ír^'«ipori»#:'. a-'£fr< j jj^íq.j j 
(ínprcu AíiJ CACO CO5'SfRUF0£A (HM, )p(fl«ntr o fjto<'»OKnio c4K4i (Jtí lí «««i iv* íwc vtJí 
pCi»*T!i*( ç4k'JAd«a4 *(»r^ tom » c Ar^o B' d» W>C«yrtp««i#ru' H* 1í3/2COb

.<■«

BA EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA;
3) licitante

j eiAStRii-jCosíwicifíCí.coiSi^'.:

A i-íüAJi í» tcmwKi? de Ofçiói u^Uííen d» cmpffw í 4 / ««VíCOS ÍM EEWtCACOíS EWlftF. ifi- 
■n<WilU«4í t»0 q,4 lí^Xíiinf »í tr^o^ imAli-oi njs Ct tipttitA-wwt "O qj« «; -.o i .~i; c
«jf> a* COií*^:o tO^^tecAtfOi vpffpkftwMitts *«.J?4dí<c»j B>n&r»0P«4r)iA<0<dm fo<*-joi w^icK-TTit.^iifn (• :i^

<nur£0( fOinp‘<.Tiíf(t4f<i
COveTt»-» qrf4srjm--tAi*i»i íofrtrt dt ■tltfEni.vivdAffrrdn p*'i *lí),oii<r.<05, tcWUf^o '«^n» i'.'Of>i',U--< 4 
*Si f4C<05 piíloâM. »>6* fotktrtOl fijtmtUilf lum 4 J4 fl» ?VM»->»0TS»tr<rAi'4 .x if vto soaUOOt ÍUA3
K ABfttEI COAl WAA EOlHA, COM aAAfU QUAiXIAOA CQ )/}* NA V{R|lCAl. UMA DARAA OC QUADAAOd OE i/í* HA 
«WüíOsnAE I QUAOaO COM «ARW Ol ÍIRRO Dl \}r, IKaWAt OOWAWÇAS. IIRRDIMOS E CMüMSApOÍIES CCM.i 
PARAIUSOS *5 OíA- 0 pruo wf«Jno urtífcnif i mio « cò*» 00 {Wf^O [viítí • Pft-'4ftei 4^’»i;*«nv'Av
ftwAí ím 37>S* l,M • 19.17*Cvpít40tf4 tniif^tobíiOoWfttnlpf/jilcf fiO'í.i>i<Míí^ • tíi.ti*
ftr, 10,40. J,t!. *317.01
0f«í«0{«4OOJí»>ÍJ>dccO»A«9Mií«»ftiOirtroi.<í«i. p«tíí«(iiift0|leti4.}.5 «ASSAysiCA, PARA R{ÇÍ♦^y^'IO Dt 
n^nVAA. tfA ARQAMAS» tlUCO l:7J. PRlfACÇ MAAVA2. APÜtAQA MANUAEMlNEE EM EACIS (NIEKFíAS OE PAREOEI. 
íiPtíW2A W ÍOMM, COM ÜlCUÇAO Oí lAUSCAS. W.OViOU cu,?íre<o | »S 2l,S9 « c sríw W wn^f'.i« <% U 58

Cs
í 1
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> K* ti-» 4» tontpM<So <9 W íiríiv ÚJ otpfttj fl S 4 íllIVItOi ÍAf fWltAfOf J («Xi# 
ííTO^lvêfKa--Ví 0v« (J'l W WÍÍ<H'J«tnc\+ «'«trti V?^t5 PVC RIC^CO S^AOAVU,
PAW líC0rOP«tl^VU5(0. MiUl • Iflox »MM v«*iío<>frw-»«i»4 ífre<Xí <i* s-t<;o\ w* wJí ot»>í OJ'* rv*.'«o' c-- 

fffl{Cín?*-íçiOi0vt>'Ki«v^CttfíFt®w<'*<>t
O yt'çi oe MUiH» !»»«' ç) w*i *3*t>íotj #> ef>a>«(*ío d* oí^i^ d»ío SJ^rSACOM [SíVDíAfO CCS

fíA L'tBVS1*i* DA CCífil^l/XiO t £b» MADÍifU MO (5’4C»>(W BAmi*! .íí>» i P-"’-'' 0!..CíA’Ck’l *■« 
SS zm.W ít>«n»Mo «M tA^*»5^4 »r*{t**5í (ow»« utcv ^tv Ot *5 íJi? S9 > cTff>'t<í i&"vcfí>o. J <A
"'te d» el#> íft f»eifW í MÍ»Ai S.W > RS J.W - »ét«f»ít wufcí »»fo' mnf^ oi *9 tn>rt f >
jfcU'!:» A^ncrt«u o rüc# at RS ^7S p«* d mtv>í pc^vw*!
Ot.S]iQcnA}O0trt«.'Y^>é0y«i«fn;^\4<cpi4Rf*»f!0s«T»{i!n^to''4ls  »nvm»‘*dC. Mffpf S\
?»SítDP:f<í,ci}í>/«r,ií»*tí,ç.itm9 í >.SdoAcef Jid7íí2./ÍOlíC;ifí>r 'ifiijlfíMpifiOv*

S:T^'t^ í«w©ii5 Ví «"leMiiii tSS, fVS • COlfíS diKrmílídPi rg «xnoe^^íc do 80 m <;t«píI t •
<cm »V «bQv«t«i t» r«s«*v» ní» í®Pt*í* ÍIKC^ÍÜ. Wí^ítâi ip«'0 IVÍJ Ib ?íí i íJ/JPW
CUfJTe.'í«í WlpfW««'«w*tóJCrÍ5'ít}AVI>,í#tnlJm0. pjfie««<0*twvie0í^f0 *PVl!íd-3 tç.-tísi^- íè« J w*o.< J 
rB^«« 8 « 4 ilXVKOi ÍM (tyjKAaii ílRfU tvnrrxi o «tt.tiT*n5 W «‘.tua W twM s-*-* 

Kã^cvn^«4f«*9n'aj *í* tl}/iOCá
Aiefft ^'/>. à eit?i>4. v^ynitnf^i«ísm^sís^ôti nJo hw»«t:ri>r«iKi^tcCj-j»

i -^rt T: I

licitante DRIMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI:
4)

i OnWATlC COwLítCO t 'A^X<A um»

4 i* «»-npin.ci!> (}f pí«Ç5 .iíMf,s\ dJ pnyKí CW^-MAflC fOiVAÍW t StiTi-PCOÍ íi»-fü
fWÇ.íCiWífre í*t >-tSM uMA*<h«'í d» ‘̂ '•‘Hi'*. r-pccf '•fO d-t Í-C Cj/^

«(hí í* pvíftvij íOTt frttrfOi çwííí?r>íf.tí»i. o-cirtii^ou ííí»iKwoit»i^;í'5íC^ .
fCín oft{>r JI31 tt«níi»-^ír«

Cte€rv>ttCütíciífT>‘-EiiiiíM iertmCí rH(ií^'ii d-fefmn 9tfi »'í.nj ipuiaj^ío • jitií í

*« ôrecíd «rtticwiw. ofri* ís» iJfií 4,),l dt Cí^ifTWfrti/^í «c* íôfliAO M KRRO
Ct AflRiR OC^ UMA fCUÜk, COM OARRA Qt/ACE^IkOA ^ l/l* XA VlSfCAU UMA «ARRA Of QUAORÁRA Dt i/l' Hi
MOsuo^rtAi i cv*Dn> <cm aAflw o( «rro ot i/r. tjtauwi oçasuotCAS, fWROuíos í CHUMMOcats co-’
^AAAIU&OS wcgí) o p^ew tini»'»® r«!tr»Mt t rrite 6i Otvi 9i i*tírt/rp [ntv >^»/t<epnt<r> • í4mt «^U í>

P.Sf • 5 SS» aí' ]9.i9í ú^e^odUi >Tv}oc*4d«*dO'»i•«(-}( ([vOc* v) ’.
hTiJOdJ* I.6j'ai ilQ)
í-i»»» id piíSd di “Vo éf cS*’» ío pBírívo *•!> ixfsi dtnv pf íy>m •í.J.S MASSA U-SICA. PARA 8(ClBIMt.*<t0 Oí
MNtURA. (M ARCAMU». ItUCO 1 M, PRt>ARO MA.NU,U, AJUCMIA MA'jlM'JVlXTí (M PAClS CVTCRVAS 0{ PARtOlS 
tJPtSSURA M «MM.CrOM ritCUÇAo 01 TAÜVCtó. M.0W»1« £v/>>fíte l RS íl.SJ t<>ffti,v óo wft^nlc SS M f l 
Ao-d* ÇO"' 'íli<So t lí-í-i» dí <«rt>;«vslií dt Bf«ov ur.U5«s6 34 «njí»'*! (MtVMATTC COMCftCfO t SíJRVÍfOi ffno, t ‘•rtri-r i 
«íCírjj-vífKij fto ctatfrít fftCBie *3? W*<ôl Jiiti t pí^tçfrdxs-íeíT» HO WfeÇÁO SíMPVIS IM PVC «5J00 SôlOAVJi, 
PAAA ISCO^O Wl.VAíllO^ OUtM • ll» 1 MMM WPdO «e»lV4d4 4 ÚÍ*itr\4 C* Srttitt Í4.'i iTSl2 de 4&ti 9*f» ft.
OcinbíHíOtMJfiKfídf-w^ti^ttiítíiPfii m<i;ftíEj'i(Jo*e».troM«r>x<>idJpTC07tUd< Pfgnrv

«©rí íi è '•ríífia* ípf«*ftld.*ovíOííarfte^ Sí» C* »rç^í*-'Ox -•
Sfc» Pí^mífítJedtfRÇiiSStC-^Md. fij^hfv t.fWt.s»t>.íç'.ew 

O ute* ái v»i4«o Jv4ín 0» tXKijo» í^swotl dí rfity’tt^:c C« <*•*» >f-3 ,S*'/,.aic; t-
rí■4.iJ|.^AconsMA•^3cs^p.A0A^0HS1«>A;ífJl CAMADiiPAstiis‘4too* lAMAw) <r. í/j"' e.-i3•: i ç.’. < • 
as J354 iC ‘Su ííO-íj -iJíJirSíg 4f»(9rfl*t«»;re« «Kíjr Ce RS ÍOlSlS
Ovito duír.íJo ijíwervisjg t ir-í t cííkpu ♦ cpíiitf w-o ií^’« rícOM' * ívv^ «%*.« Cirifr»* j,.v, v t :■# »
' 5í CO* i.‘íS cofíoíraeçi poil^? J 2 %‘SqA<í1IÍÍP2Í-2}/1Í)IÍ1í.*Í^J ’» *•■ {Í-XU wr> ;,i; 4íf'( >?’A\ ■A-r'í:f,‘l>\h'r 
í<'VÍír.p'*i V«ior»»j ^;#evfniBri ot ipfcmiijM .SS PIS r CC** 'tS C-yr .ti-'*;oi rt íC^yi\ <>0 íj J5 ij4.-t (.ç-r-ij' « 
C4«> è Ci-je /«nsreM eiU CÍJi^^idl 4 '«O*?. {'W«íj no A.**.? |V dj Côm^e^^rl.|r ii>
C^-ükmf-ltítfTlíítMCfTlÇWiVííOSltíItMd.ndPTA*!»: >»>) 9«tfr (d^Cfeijr OtffO K<K-‘!}d3' iCÍ M i'{{fíl-J O-í •
BflpfWí- WtMArcC COMÍffCO f SfRVTCW ítSítl o lí^.fiíT.fíCO íftgí o*', urtT**;T
CíftwluludssH^-ètr crt^íhiúvd» 4MfOoccfl>*ç*f.t»diVi5*l.tiCt<n^errKt:tó.J '<1 !Í1/J0C^

NS3 FT»5.‘?«-*.fm f9' 3 i SI *> Afd^dlo ?6?Í/WU ?(«»« o ‘WmCi-w lív* -i tímpsnxS.' Ce »<X4.i nJt.

0H4i*.M rfUl-vw »■; ií«iráíMSô« cw nMi e'3H»'M*mtio<i.íC<«Mdiide leícAiwt-iojSBí, Sf^ír Va-w •*: i i- 
aniiaí 9 irt 1 í. 1 3’. dj iB Cd«ac!^t4'* Nj *í4Lit d» iwdjv^id dc» «<»» V » U fin q.-?-- i •
rcUv 9 «.'{?' iTÍff-Prie « iflrtc A*t'ft fi-íiá'9 <>!cu30 do |/■.■p6 (/t íit>T<C<Íb^4 át 4 Kfc, <*.up5 n , t/
i*f-nCíí^<-J íe Cfo{» A icíif# Ay w Pi#yo fiíWhKío f Sícnc «énoi ío FC?S «ití» ArMi Prív*;
143^99 CfiU fljíínj 91j;cu'0 do gfv» 5 «(X* <9n»cvéts< 4 J {Ofrppjítio «« ffyiffCS ICC d'. « nnoí n .•v; it i 
>.494 líbf í Ot líXlrjOl iC<.*A * e^pfm Cíesu etPÈWJÇic Í4 feíVj |IK^5 v (2fí3%\ NíÇ!< oí® r-i to^ JçvAlN/ r. it 

tífuw 9<?í3 lA.Wí^ty

A Bl»?“^.<J9rc6rKll4# «ítdCUSiA-ifiSofofAT. «VAiúü ptr ffOm^Minie JÍCYtC (Jíí^SrOdJ Irte^Atj-o)

fT-f-jrl íyt ^4 |(.,

n, 1.4
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5) licitante G3 POLARIS SERVIÇOS ElRELl:

.'íí ípJlvt 6i íÉwçoiític íe fôí 6» pnp>ní CJ eCíAM ititVKOi tlSSU, oífltfníW fm ic .ííío C'. •*-<( *
*jítr<Jo<itpfU m ©*-í^ íntcfliííús í M }y}2%. d=^í'í^ie lío <fa'v íyMWitíoíi íi.W-
( vMiii} tf? tóàst Oi d* Orr#! OSittnHs
fwt«>co«tpeto4í(y9ioro
c»ív.oe\
Otftri ?*TOmísi<f ctt fnco-r/Kí»«^íni« a *«**« di PW9V‘.> tfc ♦ vJon fn v»o<n posiwdtt w •tsm05Wilo<íí ow,<}i
0 v>^ àt «lífío [««! n ífit*-|os »{»ií5 i^oídi) do f«*‘fíi*ác de etew ^lí 5íVTW=CO.Ví í4jM>;C>!0 wC'. 
«*&»lH»coai$ «A iMtvfría cu CCWífílíCiO l W M40ÍCU ta esr*00 0* 6*JfWf Vi^ * <Si Cl^}f?cn í «r
W 2814.U. fí»*íiur^ tii pianâti J emprn» vvte» UT- OiO» d« RS íííJ.*Ô íetCtaei-íAM«Jj* Oifíídí ff
n f-ofH wírtpi flvílf^ídci Umtidm t do s/etfftie de fiO**» t*ííW«T» rio tejutffi o iro^iío <c!íí «o T}'«í>:r í-e

6) licitante COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA:

6 COSCé {WP«í«0iV.‘m05 líCW

A**4à« i»<çift00V»Uodtírnmvft4ininda ««©'eu CO}7A IjWPRIpíWMIWOl iW. teram cfrírrTjwi «onvüex i% r-i 
Ci^ ««««•< #« <oríicwwííí íyj íemp««(ôei ee serí^ff>. r>prí'ftuflHfil« w caf d .* r'ni>t lo »o p-<j>'ieCJ3.
«í4f<iuMoet:çd«riío NJoje©«í4itHr*;ÍOOttWffSStQi*i*l. eoAPÇi. Aawv, írT>»míTi«i ng-jfvitv 
Oit‘* ç.^ctUs cbvervjda 1 <írf * çsoíevi i ítís í4t-0í>a'. e lív» «t*do, »ííT1»* v*©' wtcçtsV.í í ce S j 
p-$f C0^t'<S.<w}o'me<»({e oiie<«9 3 7 Sdo Acei'dlo2d}2/7fl9)o,'ed'i ‘arit^ncMpa*J ai*» fitmcTtvi -ísAíftitKKrtíTie- 

S'»n;i« SKicoa! asfeseniee» o» o*{<tfí»4i ttS, ^4 * CO*ú'rt f4 «moínfjJo w CO Qu* leii'»! <cmpal- o :
ocffl *v á QW i tmcrru «ü cOn^a i íweíí^f.erevHUih# Anptorvda Lf Co^TOttprrfTMr ’í» UVítO^'
ClJfâftítPie « fíginia «n 0'v«áo lOo «M Pc ffll**iO. s*-» p«lff tOfrsfnic © «tC wV.lc íl‘í#A-.4 w* 0. f •
9riçs4%i <OÍTA íííWatfAtífftí^WTOS ÍTO*. 0 fí1uii?nwio 0f4v' «4 32 -<«4 M ‘.rui lOe-Cft-í •
potíifnir^atiuü^Ptít owfiOictv t o-k-^fo ^’ da lei Ccmp ««««{*• ut Ií3/J03í
* ^ofíítfrtfí^ t «MfuCjíAfi âl9 loaifTi *i-u^»íaf CO* itfnytnitfit tíCA<o fliai^fisao-? ic^jenSreo)

7) licitante QUALYMULTt SERVIÇOS LTDA:

> c-jAivvíJUisím/ctKnw

Aicl^je OJ tftflTpo©<Ja d* ©-■<<{« %A4JrM» oa imp-fH QtyAinvflunifNyFCOS tXOA, Í5ij'notiior.j!lji>e-js'ui:a >;-a» 1^0 ilíí 
fwnetf* y» te«oi‘.'íwanoi <*'« íd?TOOv*tòe4 de te*«í«. 'df waut da tetct -91 nj-j ce Oi 'o •
tr-Uffoi í0^^ff>efiUT-rt éf!<jr»»dff' w bopiürj'? fwjf*-,6{o tw fr^jrjw íi>so’<iT<'.'a-»', »• ter' ç v*' <;
t^m^ifirte^uífv
Otne^a-Kdme^l^^uírttadivtswetdr (•'.K#íií.-*tofe'»fimfrí'* frjjUfía *-'aj 'tor-ii.iW j /-ti -Tia.
i^ctfiOi 4,3.8 da 'a -.^í^tíPOftíiO&í MhS }
et Afinm com uva 4Cah*„ com rarra quacmaoa m i/r na -viotkm. uma saara st quachiam ot w?'
HORUOVTAl ( OMMO COM RARJU 0( F(M0 M 1/2', i^auyvf OOSRAMCAS, KRROtXOf t CKUVaAOORU CO«>'- 
©ARRiuMff » Çí;*! o CíítO j'»U'W íef«»tT;ie 2 mJo de Oa *3 rotpo 5>aíw hc-a.-Vw- • <*<,* t94 c?*’5Ç'T.e>'i-e 
rii-JU • I,ci • Ri 17pl«oo<çtodi'?4*í*«i«*íív»'TeTr.í hj'erP<j>»A>frrK--? - f«íA-loicímMT;e*tíi?v|r«-
«n'9.í4*2,W*i»i 31,65
í:ít‘p6pB'tT0dí mio > cfcf J do pówa «T» ««tfcr. C«H, ©:< *»HT',EíOftORe'?t4.1.5M*SSAUM»(A, PABÁ RtaBlMt.lTOOl

CJM AACAMMlA IKA(;0 l',3,8. RtirAF») MAMUAC. ARltCAOA MMUMAinNTt W OC *U^Í3>C>.
(ieiüUIUM 2dCiitM,COMUECUClOC<TAU$CAS,Ar,M/25l4tV'^P'etcdASÍl.&t*0(>aet« ddv^.e^fé P.i 34 M 
At^da tom fílittoi lM^4e da <1Srt^^M^9ó» ertccv «'•Ak%',d»*n>j»Oi OVMVMUtTI ÍÍ*VTtOi (FÍM i ffiívrj ('.'.6^,4'-©- 
ftO Q-f dí 't>»» AW p**','?» ufiwnot t ««eMi f>© ,tttn Í.JO ly^f^lO WPlü CM PvC RlOlOO ÍOIOAYÍL, RAM IWIÔ 
•HJMÂJUOy OAM » ItO * SWlM V«o céMPrida > áitr<'>ia at («etci ,wti /sio cr Oa M»a (THâsadfl' PseOt 'C 
hdrd.aec * íPTWfdf dt cò^ív íffl • twi n vftxet da Riepctu de 9*«C4
kmai tOe ti lOfrdOv<4«. a refCíiia «n©»«a a^xevwwci totittnieifliiwnpcd^lií» -iJe^»''Vfo dOffltr^ttioo oj 
v.pi 'ci«n'«»dowo<<'»1t'eif*dsi.ítlo VB*4í lHÍi>tlaCí R*-'ORAS>0*Ul,»»jrT(et, (vfvin. le"eT<"tíj jcívtcteií
0 rtV co l«rt> « r^a'(m ««*14 »;íít»í«l w e-ui’r»|ií® Oí Oji SmiRACtJíW \Vn3<A'0 '.«C'!, 
tMaAl/UOOPJSMArvOüSTPiA OACO^íSfRüC^Oí (M MíKilU WÍSTAOO W BAítAJ vmk>a parxe ds a-J íllW/70/1 Pde 
RS WA4.M Md CT-fAfío ni sfA:y^a » «!t*tííef^eu wicw-wn yiV-.í a* RS J }S4.id
SO< a ((fflaowtid dr ertarf» to(<a^. 1 emoma eçiog peli da40'e'a(io da fet^a |‘!YSi • 050M nmv 
to»T*otí{l*dé ÍCí dfvtiu toiUf 0 CRRÍ ífSCnH e «<a nio ap^sw etw *aix 'i9TÍYiâ> Cd tre OIi.
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8) licitante IFC ENCENARIA LTDA:

Oí ACRIÍ COftrt VMA fOMA. CÓM CARRA QIMORADA Ot l/J* MA VIATíCRL, UMA 6A1WA 0( QíMOAAW Ot l/l SA 
MOMKXYrAI. t QUAORÔ COM ÉIARRA ÕC fCRSO Ot 1/2*, wairtfVt W^>»CAS. Í<«R01H©$ t CmUMSA[>0A15 CO* 
PAJUuniSOS ao «w»* o pff<o <sníl>?ío i e>>0 0t«» 00 çt&r'fC [•'llv • r«*r|04
reWta em 5S>6 * Z.íi • R$ 17,W e o di ml® df cbfí do te^verde hofj/S>mers * co^^ciíi^ma-evl 'n. ti
f*aí.SS4 2JS.eil230 rur
d^re do pfíto da (300 de <*rj do ped^eifO rm eylrct nerd. Pdí no Bem d-TS iMAl^ ÚMtCA. PARA RtCIfttMEífrO 0<
WhfflHiÁ. tM ARfiAMASSA lílAÇÓ PRtPARO «AW*». APUÇAOA MA^AlMtí^t ÍM ÍACti «•íTÍAWAS OC PASfOt.. 
f5Pt«ÍíRA Ot CÕM tXICUÇj^O Ot TAUSCAJ. A7,06/20}« <w,c fweçoí «S 2?,JB e o P'tX0 dd Wfv^'1e «5 IMS 
A«fC» íom rjáíçJo » jnlliie Oícempouçlo ce see^oi lafiUftoidi emofeu lyí íwCfAWARW irOA » ntw,j r<í*‘fwfr'<ia ro 
Owe («pfw w gífçc-j ^ríUIK« « peícexJí no iiwa k,lP WMÇAo SlVRUi CW pvC RíGIOO SOÍOÀVtt, PAAA tSOOTO 
PRIMÁRIO, OdM • 100 X WKM veocto odKr»id> » d/tin^i à* IW®'- A*i» Ot c4y.i p^l OJ feomVft :
rMdriuico «íeft-emc dç c&««, t«»<oms*>»í<çJo j o>ain>! tefv»<ot d* PropoiU de Pi«ov

0 vjlw do uUfiO tíen ot er<jnw wxh»s a5fkJdcn]i do e^críreçade' de dS^n eeío St'f'?‘'ÁCOW (SiMIí^CAtO 
TRA&ALKACO«t5 MA KHOjíf RU. 0*. COKSTftiXtó t DA MAK,::»A NO tSUOO 0* OAHUj yjlOd » Mr.f Od ^ Ol/TtJ/iOíl 4 fie 
RSÍ£3i,,5fl No Wifticfti planííu a referida «md^ewwid^fum-iilç»'d* Rj liJí.AÍ
N* itvtfrte da OfdOOiia do da enrçfwa fffCWCf ATiARM inw ofeverwcvse 0« » frirdfew coUnif çe c i mD*f^ ilC»®'! 
e «sntertío, devera a|v«sr vfui pertentoa j de tSS. PtSe COív^HS. ccrdx-se ene o nem’» 3 7 ^ do AtíHilic 7$?2/70H wv- 
d« "1 firflfK.a f>>‘a Ove a> enueenai kdantei oqlatTlei octa Sfrç*'« V*i.<Ka' açreie*‘-*írr! oi r>e’'ífi-i.-a-i lü ?*> e CO ■*'• 
d*K>^rudcrt 04 <dOkpoi<}0 dd 60t oii4 wHm fcmoaL-»»»)» com ai a'o >sda} * ov* t (rr^íe-a ecíl cd'.i[ad} a Píí-y*»** .

Areio ty da te* Com^a^íartiaí íí* J2Í.7W
CUrime^íe a t'r©fe:4a em çueiiio féí uvo, «rumo, oara podércómefd^a^oetpoasor^tad:' ««'do í-»i:6‘<apjí‘*«-e i 
«md!f!4 tfC ÍWCfJVKARtA trox, ad(tt<«e o tKvrime«ie efrfa' dw wficmoe lí mesei ;-a'a Ou-e veus. I>f»cç*r*a'v «tiam « 
aUcAidot de KarAo corr, a o A'«f o (Vea tei CCAd^rrttrtiA-' 21* 173/7C06

9) licitante COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA:

9 cowpACcoNraucoíStw

Aaoa!-wdaíompc-siçioe*5efr<«i.eá!Ít'<pídiefl‘iormCÍ^MPACCCW}TR|/COfJfTílA, lofam odve^faflai .•íCfls.if.í’'ta5 'O 
ttrKfnt aov prtçw tí»vli”K>i [tw (omw^dn de fftttçoi. «o«JÍi<4mffiie tw dve d r respe^o i mio tít df cod-e ro

co^«íímtrU'«, encanador oo íomíevo s-Acfauko tom tom;'efr-e'Aíríc e w.m-ws tom efta*uC-.

OWMva-tíe M lorim w:Atad« looçn de reíecfncuj C‘i«*irx*\ para a^c-íni serMcoi, revXU'^ n^na rr«rttv!6'<»a em fe;a,lu 
idf cee<0i dfaiícadok dr«íe oodemcd e»»mí(S(r<af ava^íí dot «tem A.l,t da Ha-w»:* Or^arr^nja-ii rc \tr^o POflUO M! fCRRO 
K AERXa COM UMA FOiHA. COM BARRA OtMDRAOA Pt 1/1' ^ V^KflCAL IRMA (ARdA P( QImORAOA M I/7‘ NA 
HORtUOcnAl t QUAOaO com barra pi ftRRO Ot ífí’. INUU^ O33RA0ICA(. fiMOlHpS ( CHUMeAOORlí C0«.l 
PAAAfUVOS ao qual o pee^o urvUno (tdefcfite i (tAo de oKi do pedrevo (yilor frera/eomerE» « «xargot <c<Tio'emo-ta c j 
teitíia om 17,&« ♦ » i-í ÍOÍt« c preío da oyJo de obra do serveme (vitoe íwajSemcm • f ía-fCrt rCT^eme-^im i tf. r« 
em30.40*?,W*F:Jl?;S«
<ifí;e 40 ptc^ó da mio de obra do ?ed<í«ro rm Ojtny, ^eoi, OV e<em:/0 'O-ÍStm <.3.S MASSA UVCA. PWU fttCíAJMl.NTO Ot 
iMVTURA, (M AROAMASSA TRA<0 t íB. RRfPARO MANUAL, ARCADA r’.V>í<UAIMtfm IM fACCS INKRVAS 01 PARíOt^. 
:tSnSSURAM2(IMM.<Ofv{f«aíÇÁOOÍTAtfSCA4 V.«|T01Atu^,:e«íO# «;S 2i « eo p'víí. M'.‘mvfnw ?;S li ?l 
Artdi (om (eiacio i jíiilof -dí tompovcAs ce p-ccdi ca «mp'»Ta COhVAC CCA«rRUCO<4 erpA j .-e.-ry

i>o CM du íoicfrío aoí {vesdi 4 peNeWa eo mm 1 tO lUNCAO SiMPitS tM dvc RlC*00 SOiOAM^,
RARA tSGÓtO ^IMÁRJDj OSHm • ICO X SOMM it^o OtiervAjài a dfe(eri;a de p'e<ct c>a‘a mio Cf oòia para e*ca~ado' c * 
bCKT^^rc helráiAco e ser<.<«iTte de obat, cm comparafioa ovt/dt Leiv<o$ ci PtopotU dc *re^cn
0 valor (Jo «Uno ti^m os «Karios tociais >p<-ca£S«| do et^ü-íetaíc de «Oras r-e<o |,Si!.OrLjk*o IC>
líAiAiMADORtilíAtNOOnPJAOACONSriXlÇÁOt W PMOtiW NO tSIAOO OA &AWÍ) vil^o 4 cat r do dJ 6l.'P2/ÍOJ3
fiíííSí^ NeenLardonaplirrlhaa leíívidaefTiyfMuvcu vmutordí Aí J9SJ,12 ío dLwvafloiamoemp.fo^a y 'cirreM. 
as l>3r« dcv dderírNJí dvíaUicadoi, íeTaWrrt e &> de cdrai wmWm r4c sef *em o acorco íd'e(<vi «i^e u^« vaiíaíf C--
Ifi S<4ur.doa mesma cofrmvck». ahoraCaíHÍoüecbradOnjii ftdUrhO eRS 7*2 (aí S,5D • *.S J ]? • ad< on|i ^
♦SK tem 04 ervurfot tocad ipkadM e a kdarce ipftrtniow «valoi de *3 S,01 para o mesmo eroí js<<-A

r Cr ç\
C
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10) licitante TEKTON CONSTRUÇÃO LTDA:

10 Ttmôw CÓWaRUIÕW i;OA

Á ifiííiií ál ccití0&t<4o Íí vAJifWi d» crr\treM ÍTUrTÓIí CO.VJTWTQIW ÉfW, fofaíT\ <&U'fvad*t «•c-v.i/í
c«KC«'f>e Kn prtços urítirtOl e4i d« q,jf Áj lewfiio * t-%Jo òt ctví çhí t>we 'o: j
fftCJr^ot fempíemfrfitJrM. tra^^tóof «u bpfnDeàíd h^ij^e <oti eocjffw <Cie^-ne'rtjr« r ccnti
<qmjf«5oertj|íM,
Ofeiífvá*$e out ÍOíim tflfiCJdw fcniei de rrlffíocus ôfíeffmet pvi *'$,«4 ícv^uftíí» numa jfPto^siji^rtLTii -cm reUcij
*C4 crpçM p^ascióot, eoòfmoseíefnstóicaf 6o\ J,a d* Oí<*fnfflUf.a ra fO<%tAO Dí FÇftSO 
D€ AS^WL CÕM ÜMA ÍOíHA. COM BiC^RA QUAORAOA 0€ l/r ífA VtRffCAI. VMÁ &ARRA 01 QVÁDfUOA 3/2 ' 
KORIIOfnAt C QVAEHÍO COCVl 6ASRA Of «fiRO Oí l/r, ilKaUWVl 008WÍICAS, FtHflOLKOS l CHUM.ÍftOOííl.4 COM 
PARATV&OS ao Cva< 0 l>'CíO tinAlf.# ítíNeMc i nAo de oOta dO Otdrtuo * ♦■uaiftcr, tC?TIIys»m^'t3i♦

r«tflae3i 19.64 ► :2.J’9 «ÍS Jí.áicapfeçoda ínÍodéíòfjdojcri,-tflie[s\iÍQf ho'íí'bomen« • íAía-i{et,ci><Tr>^t''tj'evif*ir.tiii
emllÍá3^I,»rRSl<)í)
iim do t^t da mio de do P«drer0 efn cwtdM titfn. «v nt» iAS «MSSÀ OniCA, PAM RtaBtt.U^O 01
FIWTURA. CM AMtóWSSA TRAÇQ 3-J:4v ««PARO MAWUAC. AnttAM MANIMCMCMlt UA fACS IsrríWíAS W rA«S0í4. 
CJPÇ»VRAOe WMW. CÔM tJtCCUÇÁO M TAUSCAS. Af.Oe/ÍOlÈ fyiO « 26.^90 o «no do ío-ve-de fiS Jl??
Aíft»* ço«fl ffl*t4o » >*í>lM dJ <dçT!?o»{3o dt 0fo<^ iirfürjoí da enj««a ÍTJiTtW CCWÍfRÜíOÁO tfW a rr<'.5j 
»r«i\£rwíncij r» çue dif rr^petíô ãói oretot gn«i>«i i períetwl» mj dem J.ÍO íUííCÍO jedílCS fAl PVC HtóíÓO ÍÕI&AWl 
P^MU C&COTO PRIWAsíO. OÜlM « 100 K 50MM «tido cinn\*ói i tíííereoy de g«<ci í>í'i df 4*ta pri n<ar^ií:^ c-i 
bombeVú htírái/^ e fcpvtnií de r» tompárado > o-ófcrt laf^xoi da ptop-iflía de «e^w 
0 vatóf do uiáno Imíí» v\ encae^m 'MiiH íoicjdmí d> efícirreiaflc oty*^ 0^*^
TPAtAíHAí^ítVíMlKOuSTPMÓACOPíSlBUCiOC MADílRA KO l41A300A6AK‘lA)¥iWo fl pirf dCi d*í C*1/02.’?O.U « d 
ftS 2I$4.!0 NopeufiOAaipíjn^» a jeíçe^aenid-m w»üu-»-*3'«tíeRí 1719.2? Fcfc0&4e^«a«io tampem l♦!l!*í•'^>
*1 hdf»t dt» q^r<adM lAsWm t do jérwfLe d* oCH*t t*'sOçm fiJo le^uem o toeiw cjc Ctm ii*:jd*dif c<-
Hi ktvndo a n-eiíTs» cvr/eixlo. a hofi di mio íe ob!» dt- «i^j w«.frT» <• R$ 7,4? (I5 4.IJ? * rS- ? l? - ad •-oiumal. .■■'•* • 
ette ò5 efKaifM idí-4tniAadot c a k<’'.irtteapí«Km(Xjc«’safeeiíí’ R4S4A [54'í<’ mes-^tí svtxa

DO PEDIDO

Na esteira do ex.posto, requer-se que seja julgado provido 0 presente recurso, 
com efeito para que, feconhecendo a ilegitimidade da decisão hostilizada, como 

de rigor, seja retroagido 0 ato, declarando-se as empresas PífíílRATECH 
CONSTRUTORA f/flfU, REIS lACO CONSrSüTORA LTDA, 8 & A SERVIÇOS EM 
EDtFICACOES EÍREU. DRIMATEC COMEROO E SERVtCOS EtRELI. G3 POiARIS SERVIÇOS 
EíREU, COSTA fMPflffWÍWMfWTO LTDA, QUAÍYMUlTt SERVtCOS LTDA, IfC 
ENGENHARIA ÍTDA. ÍFC fWGfiVHAflW LTDA, COIWPAC CONS7RUCOES LTDA e TEKTON 
CO/vST/?t/roPA ÍTDA, inabilitadas para prosseguir no pleito.

Outrossim, lastreada nas razões recursaiSj requer-se que essa Comissão tUr 
licitação reconsidere sua decisão e. na hipótese não esperada disso nào 

ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, 
conformidade com 0 § 4’, do art. 109, da Lei n' 8666/93, observando-se ainda 0 
disposto no § 3‘ do mesmo artigo.

eni

m
Sloos termos em que, 
pede e aguarda deferimento)
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y.DO MÉRITO

Antes de aóentrar no exame de mérito propriamente dito, cumpre esclarecer que foram julgadas as 

propostas de preços, e, portanto, trata-se da fase de CLASStFICAÇÃO/DESCLASSiFICAÇÂO e nâo de 

habilitação como insurge a ora recorrente. Realizadas essas considerações, passamos a análise do mérito.

VI ■ DAS CONTRARRAZÕES

1. Em suas contrarrazões. a empresa PEREIRATECH CONSTRUTORA EIRELI aleaa oue:

A PERKIRATECH COSNTRUTORA EIREU, na qualidade dc participante da licitação 
que se refere à TPOOl/2021 epigrafada, por seu rcprcscnianic legal, já qualificado nestes autos, 
vem perante V. Sa.. tempestivamente, amparado no An. 109. $ 3o da Ui 8.666/93. interpor a 
presente CONTRARRAZÕES. com pedido dc impugnação do recurso interposto pela empresa 
PSe SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI.

DA TEMPESTIVIDADE

O presente cnconira-se tempestivo, uma vez que a publicação no Diário Oficial do 
recurso contra PEREIR.A'rECH ocorreu cm 22/03/20*21. passando a contar o prazo a partir de 
23/03/2021 para recursos, rcspciiando-se, o prazo rccursal dc cinco dias úteis após a publicação, 
encerra-se cm 29/03/2021.

RESUMO DOS PATOS

A cmpa‘.síi PSC. solicita a desclassificação da PEREUKIRaTF.CH niws análise das 
composiçòcs c serem constatadas "inconsi.stctKias” na análise das eompt)siç0es dc preço unitário e 
cálculo do BDI. Analisando o pi^dído da PSC .x «s fatos da proposta :

• Composições
A cmprcíyj utilizou-sc de fcmtcs diferentes { SINAPl E ORSE) para utilização da ESTRITO.IRA de 
suas composiçòcs PRÓPRIAS. Isso significa que essa mesma estrutura foi adaptada a realidade da 
proposta da empresa e de cada scn.iço . Neste edital não foi fornecido composiçòcs fi.xas de 
coeficientes e determinação dc limites dc preços a screm utilizados. Assim sendo todo c qualquer 
coeficiente ou preço irnscrido na pn>posta é de caracter pessoa! da entpresa. Picando a cargo da 
administração avaliar se 6 executável ou nào alra\ ês da tmàllse das eomposiçòes oferecidas no que 
tange seus coeficientes, composição insumos. composições auxiliares c preço dc mercado apenas.

I’ara sermos mai.s claros veremos cnnui exemplo os itens tiKncionados pela VSC (VAI..ORKS l)A 
HORA (RS) a ENCARGOS:

OP.OMLinCAfiO SExvonc
PoftkxVtfcnoctoâêrt cem tob»
COflt 06 1/r/U
ums MTTO Off Quodrmi rCr rvt 
horiíoncjiegitxtfocflmttiraoo^cxtc ' 
r/r ociuftNvúocniDiCin tefroroíc 
tfxunteaorea com patatota i

catóo
PEUPSC'

iORse«.?6 le 40

IM^SSA UNC*. P«U RíiCEOMEMTO OÍ
PtfTXJRA EMWtGMi^SSA TRAÇO » 2 í, 
PREPARO APLCAQA

CnAOO
PÊIXPSC

Sri4Pt 20.01 1351

junçte tmc*es em p«c rUoo soidAvtf 
ngo(D <*iÃm • 100 i SOnn:

CfTAOO 
PE LA PSC

17.63510 ORS£ l04Cr

VW NOTLWNO COM EfOROOS 
COf.PL£McKTAftES

CffAÍJO I 
PEIAPSCI

1.3 SN4pi 14,95
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Todos esies \'aÍores adoiados cm ioda planilha respeitam ao mínimo pagos pelo 
S1NTR/\C0M. ou seja. iodos os valores são cxecuiáveis:

tOPJQUAUFIGADO SERVENTE VIGIA
R$ R$ R$

17,62 10,40 10,97

Da mesa forma ocorre coma composição de ENOVRREGADO e TOPOCRÁFO. Os 
preços csião respeitando o mínimo exigido pelo mercado. Os dois serviços sào con.«iidcrados 
mensalistas cniâo os encargos rcspecüvos são de 70.79% como apresentado na tabela de 
encargos sociais da proposta. Sendo o topografo nào constante na tabela do sindicato em questão 
mas valor está de acordo com o praticado no mercado.

r VALOR MENSi^ -
CITADO

PEWPSC
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 
ENCARGOS CONPLENENTARESSINAPI1.2 4.760.60
TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
CONFLEbChíTARES

CITADO
PELAPSe 2.7 5.237.78

'ENCARREGADO
=2668,74*1.7079

RS 4.557,94

Assim como ciiado no início sohrc os cocncicnics frociorifulos os mesmos são valoars 
c.vperimcmados c pessoais da empresa. Assumiino.s dc que lodo e qualquer coeliciente o preço 
infonnado ntraves dc nossa proposia c capuz dc alcnder o «*hje>o iiciiado s‘in sua totalidade sern 
necessidade dc scr\'i^\)s extra.s ou rcajusies.

. BDl

A PEREIRA! ECll respeitando do edital aprcsímia o B.D.l dc 25.00 % í com duas ensas 
decimais). Estes N^alorcs são demonstrados em sua tabela impressa na proposta assim como o 
cálculo é demonstrado cm tabela de E.vcel cnir*i‘guc na proposta no CD:

lOeTAlHAMtNtOOOftOl ..

tlem Orancto 4o* S*ivico*

APRESOnM»
i^Hp» r',.n 
; GíTfi6Bt« .i 

vàLoa

B0t-(lI-*C‘SG'R|{l>DfMl‘0/ll II) 1

OESCatCÂO
tC • *0W.N IS IRACAo Cl KT R* I 
SC^SIGUROtGARANHA

D» »WSPiS*Sfl.SANaiRAS 
i»lucpo 
I • t^POSTOS

ITEM
1

0.SO7
3 i.tn
4 1.7i
5 lií.
6 8.6S

I • AIS • COfIMS • fSS • CPRO

ITEM IMPOSTOS e TARAS 
IS$S<CPP9|

VAtOB
7
í PIS o.ts
9 CONflWS 3,00
10 IVS s.oo

GO-CALCUUkDO 3S.00
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Tal aproNimaçJío foi vista em tempo na clahoraçSo da proposta c incluída no cálculo do fiDl. Caso a 
comissáo julgue ncccssiirin c julgue procedente podemos corrigir a üproximaçáo da seguinte forma 
0 mantennos nosso preço proposto:

lOaAlMAWINlO ÓO KH.

OMcrtcio dea S«rvtcfi«

W»RE5CVTAOO 
■ NÓiCÓ

VALOA

3A)«£A00

ocscmcAo
AC«A[»AjmnuçAo crsTUAi 
VG > VCGUfiO í gaaantia 
R* RISCOS
o cO£SP[SASOS'AN'CtlRAS
l*lUCRO
l»IWtH3STOS

ITEM VALOR
t4-.i1 4 4?

O®: 0®
1t.co xxoi

i Ui
6,26s

$ S,6S S.6S
1

1» RIS • convs ' iss • CPRB
VALORIMPOSTOS £ TAXAS 

lírtí tcpfie)

VALORITtM I
7

0,65S 0,65

9 cONnw5 300 3,05
S.OOS.0510 ISS

ttAOl ?s.ooeoi-cALoiuoc

Tal ajuste formal ainda sim mantení todos os paninKMros dentro do exigido do Acôrdáo 2622/2013 . 
I- todos os preços scrilo mantidos de acordo com a proposta apresentada sem prejuí/os 
público porcuntfl de formnliJadcs.

erário

DAS RAZÕES RECURSAIS

lim primeiro momento, ressaltamos que. os "erros" assinalados pela PSÍ.' SKRVT<|H)S. nà 
justifica a DHSCI.ASSIl-lCACAO da PKKKIRATKCM CONSTRl.TORA pois nào on. 
tâo pouco a desqualifica a ser wncedora do ceiiame. uma \c/. que sào “erros" passíveis de simples 
correção em funçilo da proposta mai.s vaniajo.sa. c pela prática da cconomicidade. já que. a nossa 
proposta foi a mais vantajosa para contratação.

-rtení

DO MÉRITO DA RAZOABILIDADE;

Ao analisar os diversos princípios viiais para a garantia da ordem pública, depara-se 
com o princípio da razoabilidade. o qual é deRnido por Antônio )osé Oilhau de Resende da 
seguinte forma;

"A razoabilidade c um conceito jurídico indeterminado, elástico e variá\'cl no tempo c no 
líjipaço. Consi.sic cm agir com bom senso, prudência, modcraçào, tomar atitudes adequadas c 
coerentes, levando-se cm conta a relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a 
finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a prarica do aio”.(grifo 
nosso)
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Neste prisma, consiata-sc qiie a administração pública, ao c\erver suas funções, deve 
primar pela razoabilidade de seus atos a fim de legiilniar as suas condutas, fazendo com que o 
princípio seja utiliz^ido como vetor para jusiilicar a cmanaçdo c o grau dc intcr\-cnçào imposta pela 
esfera administrativa ao destinatário.

A intportâncla do principio da razoabilidade no direito administrativo mosira-sc ainda mais 
e\’jdcmc quando se põe em pauta a face sancionadoni que este excrcc frente aos admíni.sln>dos. cm 
que diversas vezes ocorre por meio dc dispositivos abertos c abstratos, utilizando da 
discricioruiriedade para tanto.

O agente público possui discricíonaricdadc nas .suas decisões. Desta foima. c.sia 
competência discricionária \’cm sendo utilizada, no desempenho da função pública, como forma dc 
melhor atender as conveniências da administração c as necessidades coletivas. SerNC como 
um poder instRimcntal. o qual consiste na liberdade de açào dentro dc critérios estabelecidos pelo 
legislador.

.Assim. ,so remanescer na norma cena margem dc opçào para o ageme efetivar a vontade 
abstrata da lei. a autoridade deverá adotar a melhor medida para o atendimento da finalidade 
pública.

No pre.sente caso. na .sua proposta dc preço, a PFRHIRATKCH FEZ a melhor proposta c 
apresentou conforme EDITAL

Por um motivo muito simples, entêritos. alêm dos moiívfts acima elencados. os preços 
unitários apresentados [wla REREIKATECIT constantes na i^ROPOSTA DE PREÇOS, nus 
termos do EDITAL, se referem aos ser\iços objeto do presente certame e os erros apontados pela 
1\SC .SERVIÇOS em relaçáo os prcç<ís de máo dc obra aprcsentatla. nào causam nenhuma Icsâo ao 
erário.

Rccentcmcnte. ao analisar hipótese scmclluinte. o TCU indicou scrdcwr da Adminístmçáo 
a pnmíoçáo c!c t!iligcncia.s para o saneamento dc c\cntuais falhas na pmprísta e reafirmou a 
impossibilidade de o licitante majonir o valor inicialmenlc proposto:

A exisicndu lU’ erros nuiicriiiis ou ifmiwòes nus píaiiilhas de ci/sio.s e 
preços dus livitaniey nào enseja a desclttssi/ieaçào (aucripada dos 
res/K\'livas proposias. devendo a Adminisfruçâo coniralanie reolizar 
dilifièncias Junio à\ lieikuues ptura a devida correção das falhas, desde 
(ptè nào seja olierado o valor ^lohal pruisosin. (Acôrdào 
Plenário;.

l)es'ta fonna. confonnc já e.vposlo anteriormente. 0 aluaçáo do agente público deve seguir 
fielmentc o princípio acima referido, tendo em \i.sia a sua importância para a garantia d«i ordem 
democrática, vez que enseja a possibilidade de ctmeanizaçiio de justiça social e dos \alores a ela-s 
inerentes.

m
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Ainda sobre cstc lema. DA V1N'(;ULA(,*À0 AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO / 
EXCESSO DE FORMALISMO, o anigo 3** da Lei 8.666''^3 estabelece que;

liduiçõii Jcsfitiü-se o fioraniir <i úhscrvàttda i/o finndpio 
consliiiidoniii i/u isnnomia, o se/eçQo <Jn proposta mais vantajosa para a 
aáminhtraçào e a prontoçâo tio desrnvo/vimentô nacional sustentávfí c 
será proccssaiío e julfíada em estrita conformidoi/c com os princípios 
básicos da Icfnalidadc, da impessoalidade, da moralidade, da i^itialdadc. 
da publicidade, do probidade administrativa, da vincidaçáo ao 
insírumenio conviH‘aíório. do jul};omento ohfeiivo c dos i^ire lhes .uto

Por sua \c/- s3o frequentes as decisões do Tribunal de Comas da União que prestigiam a 
adoção do principio do formalismo modenido c a possibilidade dc saneamento de falhas ao longo 
do prxKedintcmo licitatório.

Em .síntese apertada, o fonnalí.smo moderado se ndaeioJia a ptínderação entre n princípio 
da cfjcicTicia c o da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimcnio dos objetivos 
descritos no an. 3* da lei de licitaçõe.*: acima nteneionada,

Nesse sentido, orienta o 'fCU no acórdão 357'2ül5*Plcnàrio. "No curso dc procedimentos 
licitaiórios. a Administração Pública deve pauutr-sc pelo principio do formalismo moderado, que 
prescreve a adoção de formas simples e suílcientes para propiciar adequado grau dc certeza, 
segurança c respeito aos dircito.s dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do 
conteúdo sohrc o formalismo e.vtremu, respeitadas, ainda, as praxes cs.scnciais ã proteção da^ 
prcrrofjaliva.s dos adminisirado.s. A

Diante do caso coiwreto, e a fim dc melhor viabilizar a concretização do inicn 
público, pode o principio da legalidade estrita ser afastado frente a í)Utros priiKÍpios. (Acô 
I I9/20I6-Plenário) ígrifo nosso)

dão

Vejamos ainda um c.xcmplo desse percebido n.is seguinic.s decisões do Tribunal de C« ntajz
da União:

Ripor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser 
exagerada ou ahíoluto, soh pena de desclassificação de propostas mais 
i‘anríi/í>.yo.v, devendo us .simple.t omi.ssôcs on irregularidades nu 
dncumcntoçào ou na proirnsta, desde ipie irrelevantes c não caiLsent 
prejuízos à .■ídminisfração ou aos conenrrrníes. serem samtdas mediante 
diligencias lAcónlào 2S()2-2012-Plenário/ (grifo nn.\.\o/

O dis/M)siü no captii do arí. 41 da l.ei 8.666 1992. qiic proibe a 
Adminittraçào dc desctiniprh as normas e o edital, deve ser aplicado 
mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o 
procedimento licitatorh. dentre eles o da seleção da proposta mais 
\-antajosa. (Acórdão 84S2/20J2-1 “ ( amara/ (gri/ò nosso)

E importante sinalizar que a lei de licitaçtVs. ao prever a pi>ssibilidadc dc realização dc 
diligências (arl. 43. íj"). c.\prc.ssamcnic vedou a inclusão posterior dc documento ou informação 
qirc deveria constar originálmente da proposta.

Xesse .sentido, "ntht cabe a ioahilitaçào de licifante cm razão de ausência 
de infnrmaçòe.s (pie possam .mv supridas fior meio dc diligência, (nculiadn
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fwln arf ■/.?, S'‘. dn I.fi iS.666 9S. drsde qm' ndit re.Míllc in.urçào dc
dncunwnii) itinv im afronta à isonomía entre m fft:riiei/}atUe.\. " (Acórdão 
’«V“j 20IJ l‘lcruiri(}).

Conlbmic as reconiendavòcs acima ciuidas. cspccillcamcnic quanio à corrcçív) de \alnrx's nu 
percentuais inseridos na planilha de preços. c{>nsiáta-sc que o Tribunal dc Contas da Ltúfto entende 
qiKí 0 ajuste .sem a atfcraçâo do valor global ník) a’presentaria apresentação dc intbnnaçiVs nu 
documentos novos, mas apena.s o detalhamento do preço jí» fi.vado na disputa do lances ou 
comparâçan de proposta.s.

Alím dissi'». aos órgiSos e entidades subordinados á disciplina das instruções nonnaitvas 
editadas }X*lo Ministério do Planejamento Orçamento e Cícsiíto. ti IN' n" 02/2008 dispõe 
csprcssamcntc. cm seu art. 2^)-A. 52*'. que "erro.s no preenchimento da planilha nAo silo motivos 
suficientes para a dcscItLssificaçilo da proi>osta. quando a Planilha puder ser ajustada sem a 
necessidade de majoniçâí» do preço ofenado, e desde que se comproxe que este è suficiente para 
arcar com kkíos os custos da contraiaçfio".

Dito isso. coikIuí-sc que. a Proposta apreseiuada pela PKRKIRAITICH 
CONSTRUTORA, nao será alterada, e em relação levantando pela cmpa‘sa PSC SU-RVIÇOS 
quanto aos preços dc mão dc obra citados c iKin calculo do Bl)l . embora nào apresente erros, ao 
serem ap<,)ntados. podem facilmente serem corrigidos, scnck) considerados portanto, diligencia <pc 
podem ser .sannda.s lào no.s sejam solicitadas, adcqtiando-as setn majoração da proposta. itiãmetaTOra 
intacta.

Nesse pomo da análise, cumpre que se tragam a comento di.spositivw Icghis e 
jurisprudenciais que sustentam as colocações. V

Conforme o .Acórdào 8’34/20l5-Plenário, a jurisprudência do TCU, no ttKiame ao an, 43. 
§ 3'^, da Ixíi 8.66õ'1993. a,ssim como o disposto nos am. 24 c 29-A, câpui c § 2'. da ln.siruç5o 
Normaiiva-SI.TI/MPOG 2^2008. se firmou no semído de estabelecer a possibilidade de 
aproveitamento das propcKias com cnôs materiais sanáveis c irrelevantes cm suas respectivas 
planilhas de cu.sto e de formaçào dc preços, que não prejudiquem o teor dâs ofertas, cm 
homenagem ao princípio da razoabilidade o quando isso não sc mostre danoso aos domais 
princípios exigíveis na atuação da ,“\dmini.straçào 1'ública,

Sobre o assunto, o Voto do Acórdão 4.621/2009-2C é esclarecedor, inclusive, comendo 
exemplo aplicável à .situação analisada, em que sc avaliou o aprowilamento de proposta com 
erro dc preenchimento dc planilha, cuja correção não acarretou aumento do valor ofertado.

Releva ainda saber o procedimento a ser adotado quando a .Administração constata que 
há evidente equívoco em um ou mais dos itcn.s indicados pelas licitantes,

Nâo penso que o procedimenua seja simplesmente o recurso interposto. Penso sim que 
dc^'a ser avaliado o impacto financeiro dá ocorrência e verificar se a proposta, mesmo com a 
falha, continuaria a preencher ós requisitos da legislação que rege a.s licitações públicas ■ preços 
exequíveis c compatíveis com os dc mercado. í)r\
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Exemplifico. Digamos que no quesiio férias legais, em evidente desacerto com as normas 
trabalhistas, uma licitante ponha o porccntual de xero por cento. Entretanto, avaliando-sc a 
margem dc lucro da empresa, verifica-se que podería haver uma diminuição dessa margem para 
cobrir os custos de férias e ainda garaniir-se a e.\equibilidade da proposta.

Além da baixa materialidade, conforme acima apontado, há de se destacar que a empresa 
não poderia se furtar da responsabilidade pelo cumprimento da legislação trabalhista correta, 
por força do art. 71 da Lei 8.666/1993, não importando o disposto na planilha. Por força dc lei. a 
empresa é obrigada a fornecer o t'alor exato do beneficio convencionado, podendo valcr-se. para 
tanto, inclusive, da redução de margem de lucro, o que nem é o cteio.

Ainda soh csic asfwcio. piHlemny lanihèm ciuir o Acórdão 7I9/20Í8 
Plenário (('onsiiliu. Revisor Minisiro lienjamin 7.ymieri í.icitoçòo. 
Proposto. Preço. Jnlpomcnlo. .\Ião tie nhra. Salário. Convenção coletiva 
f/f Irahulho. de trabalho. Di.widio coletivo. Obra pública.
.Vfl contratação de obras públicos, não há determinação legai que 
obrigue a Administração a examinar a.s propostas dos licitantes paro 
verificar se estes consideraram nos seus preços as despesas com mão de 
obra decorrentes do cumprimento de acordo, convenção ou dissídio 
coletivo de trabalho, devtnuh ser {ibsenuuias as di.yxisiçòe.v dos arts -tR e 
J-t. ^ i*! da Lei S.66b l993. bvm cotno o.^ critérios de aceitabilidade de 
preços e outros requisitos previstos no edital. Isso não licilanles
do cumprimento de acordo coletivo do qual litram signatários, nem de 
disfHisiçde.s presentes cm convenção ou dissídio <Y>/t7iivi dc trabalho. enJ 
observância ao art. inciso A.ViV, da Constituição Federai e ao art. 6i 
do Üecrelo-l.ei S.-t.^2 I9J3 {( I.T) fgri/o noy^o)

Em tendo apresentado essa licitante o menor preço, parece-me que ofendería 01 
princípios da razoabilidade e da economicidade desclassificar a proposta mais vantajosa c 
exequível, por um EVEiVrU.AL crro que. além de poder ser caracterizado como formal, também 
não prejudicou a análise do preço global dc acordo com as normas pertinentes,

Em suma. seria um formalismo exacerbado desçlas.sincar uma empresa cm tal situação, 
além <lc caracterizara prática de ato antieconômico.

No mesmo sentido, o .Acórdão 2..37L7009-Plenário determinou a certa entidade que se 
abstivesse de considerar erros ou omissões no preenchimento da planilha de custos e formação 
de preços como critério dc desclassificação de licitantes, por contrariar o art. 3® da I,ei 
8.666.’''í993 e a jurisprudência deste Tribuna! (Acórdãos 2.104.Q004. 1.791/2006 e 1.179/2008, 
todos Plenário, e Acórdão 4.621i''2009-2* {Jàmara).

Caheria mais uma \cz. como demonstrado acima, a.s convçôcs da PEREIUATECH para o 
certame? Notório que SI.M.

Nesse sentido, insta indagarmos: a decisão desta Douta Coini.ssão dc manter a profMtsui da 
PERr.lRA'rECII. após 0 atendimento aos critérios cdiialícios. sc houver c pKjdcndo scr 
considenmdo um erro material dc fácil solução, nào seria de BOM Sl-.NSO c relevante uma vex que 
atende aos prtxreitos da lei no que diz respeito dc .sc manter a proposlii mais vantajosa para o 
município? .

Parece-nos cristalino que SJM.
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Dcslartc. por tudo ora cxposio. lica ^'vidcnciado ijuc náo reformar h aTcriUa ik^cisilo seria, 
cm análise atcnia á verdade dos auios. um KXCKSSO DK FORMALISMO, que vai do cnconiro 
aos iíitea*sscs da Adminisiraçào e da siiprcmíicin do interesse piihlict).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nào há motivo plausível para a aceitação do recurso interposto pela PSC SERVIÇOS com 
0 pedido de desclassificação da PEREIRATECII pois, os coeficientes de consumo de materiais, 
mão de obra c equipamentos e a produü%-idadc das equipes sáo de responsabilidade c autoria da 
contratada e pode sim serem alterados para ajuste do preço da composição do item ao preço 
sugerido pela Prefeitura Municipal de Salvador.

REQUERIMENTOS

Por lodo o c.xposto. pede-se;

a) A não aceitação do Recurso perpetrado pela cniprcsí» PSí? SF.RVIÇO.S. nos termos do 
artigo 10<). § 2”. da I.ei n'’ 8.6(>6’93. considerando, desde logo. à liinpresji oni

RECORRENTE, na condição de veneedoni du fase de preços, já declanidu pela 
comissão:

b) Caso julgue tKCcssário .saneamento de tal “falhas", demonstradas como fonualidadc.s 
apontadas que seja dado prazo para snns'aiiicm<.) SE.M ALTERAÇÃO do preço final 
nfcn.ado.

Oii. .se assim nâo emender essa Coinissi’io. o seu encaminhamemo à autoridade 
superior, como “hierárquico”, para qirc c.sta i?oss« provc-lo mt sua ttualidtidc.

c}

'l ennos em que. 
Pededeforimomo.

VII - DA ANÁLISE TÉCNICA DA ASSESSQRIA DA SEMOP

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

recurso impetrado;

"ANALISE DO RECURSO DA PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A empresa SUPRA CITADA entrou com recurso alegando erros de BDI, erros nos ínsumos de mão de obra 
(em alguns casos diferentes valores para mesma mão de obra), não atendimento ao piso salarial da 
SINTRACOM 2021, fracionamento de coeficientes de composições das propostas das empresas: 
PEREIRATECH CONSTRUTORA, REIS LAGO CONSTRUTORA, BA SERVIÇOS, DRIMATEC COMERCIO E SERVIÇOS, 
G3 POLARIS, COSTA EMPREENDIMENTOS, QUALIMULTY SERVIÇOS. IFC ENGENHARIA^ COMPAC 
CONSTRUÇÕES E TEKTON CONSTRUTORA. %
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Analisando as propostas das empresas supra citadas encontramos dados conforme quadros abaixo:

1-NÃO ATENDIMENTO DO PISO SALARIAL SINTRACOM 2021

Conforme resumo dos quadros 01 e 02:

1IQUAORO Oi- VAIORES DE «EftflENÜA ER VALORES RETIRAOOS QAS COMPOSIÇOES E PROPOSlAf

StNAPIS/
ENCARGOS NOV. SINTRACOM SINTRACOM 

/BAW» /8AW21

IFC
PEREIRA QUAIYMUL ENGENHARI COMPAC TtKTONe&AREISlAGO G3 COSTAEMPRESA DRIMATEC»» ncH • TI

A
(DESONERADO)

ENCARREGADO 
(Méj) 

PEDREIRO 
EMPRESA (h| 

VIGIA EMPRESA

2.722,«S 4.760.801.997,55 2.342,894109.18 2843,97 2.787,40 2795.73817884,5 7013,19 7.795.36

8.70 76.4915,22 8J6 1687 8J4 71.25 77.28 73.661874.41 71.61 15,77

7.25 8.63 12,2317.87 iníais 6A8 6.94 1485 17,76116682 6.96 7,35 13.19
(h)

SERVENTE 
EMPRESA (h) 
ENCARGOS 
HORISTA 

ENCARGOS 
MENSAUSTA

5,13 16,228,98 1024.1.1 11,73 5,000 15,17 15.18 16.21116682 4,93 14,71 984

105,55 75.63 84,04 116.8584.81 114.02 105,55 78.74 84,81 84,04 104,63

64,0147.42 70,79 6481 41J 47,47 40.26 47 63,6 47

1IqUADRO 07- VAIORES DAS PROPOSTAS TRANSEQRMADOS EM MENSAIS E COMPARADOS COM ACORDO COEETIVO VIGENTE NA DATA BASE NOVEMBRO/2070

■TR.
SINAPIS/

ENCARGOSNOV. SINTRACOM 
/BA2070

IFC
QUAIYMULPEREIRA

TECH
ENGENHARI COMP> TEKle&A conAREISLAGO DRIMATEC G3

TI2070
A

(DESONERADO)
ENCARREGADO

IMti) 7.133,1?7.722.65 2.909.90 2,795,247.8*3,97 2.342,89 2.013,19 7,767,40 2,79S,367,767,40 m<s 1.997.S5
PEDREIRO
EMPRESA

17;í,;i
2.687,46Í.661.8S 2.39S.3S 2,828,30l.a»,59 1.974,77 2.667,30 1.8)280 7.819.391.611.61 mEs 1,839,20

l.S2S,32 1.240,7?1.594,7S 1.57611 1.898.60 1,576,72 1.596.S41.526,11 1,531.20 1.475.1Ü 1,617.(X>VIGIA EMPRESA
SERVENTE
EMPRESA

in7;,;5
1.645.561,693.98 1,632,0? 1.937,731,755.46 1.753,93 1,099,94 1,104,541,068,99 mét 1,084,60 1.129,17

PS : Mijorafio vigia notuino ° 4096 > i.sn.;;

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:

e Tekton apresentaram preços• As empresas Pereira tech, BA Serviços, Drimatec ,
unitários de encarregados em desacordo a data base e Sintracom BA 2020 em suas 
composições .mas não em seu preco final, pois os encargos indicados nas mesmas são de 
horistas quando na verdade estes encargos são de mensalistas.

É possível perceber esta conta na contrarrazão da Empresa Pereiratech:

Valor Sintracom2020 R$ Valor com encargos 
R%

Encargos %iten

4557,9470,79Encarregado 2668,74
Valor com encargosEncargosValor da proposta
R%
4760,6070,792787,40Encarregado

As empresas Reis Lago e Tekton apresentaram preços unitários de vigia noturno em desa^rdo a 
data base e Sintracom BA 2020.

íi
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2-FRACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES

Em relação ao fracionamento de composições PEREIRATECH CONSTRUTORA, DRIMATEC COMERCIO E 
SERVIÇOS, COSTA EMPREENDIMENTOS, QUALIMULTY SERVIÇOS,

Entendemos que os coeficientes apresentados em composições de encarregados são de produtividade em 
relação ao tempo e não alteram o preço final.

3-QUESTIONAMENTOS SOBRE O BDI

Em Relação aos questionamentos da formação de BDI das empresas: PEREIRATECH CONSTRUTORA, REIS 
LAGO CONSTRUTORA, BA SERVIÇOS, DRIMATEC COMERCIO E SERVIÇOS, G3 POLARIS, COSTA 
EMPREENDIMENTOS, QUALIMULTY SERVIÇOS, IFC ENGENHARIA.

A empresa Pereiratech apresenta erro de casas decimais em seu BDI ( modelo ) mas não apresenta erro na 
formulação da proposta onde utiliza o valor máximo de 25%.

A empresa Reis Lago apresentou BDI dentro do limite máximo permitido de 25% no modelo e na proposta.

A empresa BA Serviços apresentou BDI dentro do limite máximo permitido de 25% no modelo e na proposta.

A empresa Drímatec Comercio e Serviços apresentou BDI dentro do limite máximo permitido de 25% no 
modelo e na proposta mas no modelo está em desacordo com a desoneração da folha ( encargo apresentado 
pela empresa ). /

A empresa G3 Polaris apresentou BDI dentro do limite máximo permitido de 25% no modelo e na/pn 
mas no modelo está com erro de aproximações .

A empresa Costa Empreendimentos Comercio e Serviços apresentou BDI dentro do limite máximo permitido 
de 25% no modelo e na proposta .

A empresa Qualimulty Serviços apresentou BDI dentro do limite máximo permitido de 25% no modelo e na 
proposta mas no modelo está em desacordo com a desoneração da folha (encargo apresentado pela 
empresa).

A empresa IFC Engenharia apresentou BDI dentro do limite máximo permitido de 25% no modelo e na 
proposta mas no modelo está em desacordo com a desoneração da folha (encargo apresentado pela 
empresa).

sta

4-QUESTIONAMENTO SOBRE DIFERENTES VALORES PARA MÃO DE OBRA

Em Relação aos questionamentos da informação diferente para uma mesma mão de obra das empresas: 
PEREIRATECH CONSTRUTORA, BA SERVIÇOS, DRIMATEC COMERCIO E SERVIÇOS, QUALIMULTY SERVIÇOS, IFC 
ENGENHARIA, COMPAC CONSTRUÇÕES E TEKTON 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 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. ^
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Como exemplo:

Valor Sintracom 2020 Valor da Hora com 
Encargos

Encargos a 114,02 %Descrição Valor Hora
R$

16,86Operário Qualificado 1734,21 7,88 8,98

9,974,66 5,311024,14Servente

RESUMO

1>NÃ0 ATENDIMENTO DO PISO SALARIAL SINTRACOM 2021

Entendemos ser a data BASE novembro/2020 da planilha e SINTRACOM 2020, as referências 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 verificar a exequibilidade da 
proposta e adequação quanto à tabela SINTRACOM 2020 utilizada como referência/padrâo.

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 periodo de 
2021/2022. Sendo assim, qualquer empresa do ramo deverá acompanhar as atualizações da referida 
convenção coletiva.

A Pereira Tech cometeu erro formal na utilização de Encargos Sociais de Horista sobre composição 
de mensalista e valor do encarregado é de R$ 2787,40, sem prejuízo ao município.
A BA Serviços cometeu erro formal na utilização de Encargos Sociais de Horista sobre composição 
de mensalista e do encarregado é de R$ 2787,40 sem prejuízo ao município.
A TEKTON cometeu erro formal na utilização de Encargos Sociais de Horista sobre composição de 
mensalista , sem prejuízo ao município.
A DRIMATEC cometeu erro formal na utilização de Encargos Sociais de Horista sobre composição 
de mensalista , sem prejuízo ao município.
As empresas Reis Lagos e Tekton apresentaram preços unitários de vigia noturno em desacordo a 
data base e Sintracom BA 2020 e devem corrigi-los sem prejuízo ao município.

2-FRACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES

Em relação ao fracionamento de composições PEREIRATECH CONSTRUTORA, DRIMATEC COMERCIO E 
SERVIÇOS, COSTA EMPREENDIMENTOS, QUALIMULTY SERVIÇOS,

Entendemos que os coeficientes apresentados em composições de encarregados são de produtividade em 
relação ao tempo e não alteram o preço final.

3-QUESTIONAMENTOS SOBRE O BDI

Em Relação aos questionamentos da formação de BDI das empresas: PEREIRATECH CONSTRUTORA, REIS 
LAGO CONSTRUTORA, BA SERVIÇOS, DRIMATEC COMERCIO E SERVIÇOS, G3 POLARIS, COSTA 
EMPREENDIMENTOS, QUALIMULTY SERVIÇOS. IFC ENGENHARIA.

U
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Consideramos erro formal visto que os BDI utilizados na formação dos preços não ultrapassaram o limite de 
25%, mas, apenas na totallzação e ou formatação dos modelos de BDI apresentados.

4-QUESTIONAMENTO SOBRE DIFERENTES VALORES PARA MÃO DE OBRA

Em Relação aos questionamentos da informação diferente para uma mesma mão de obra das empresas: 
PEREIRATECH CONSTRUTORA, BA SERVIÇOS, DRIMATEC COMERCIO E SERVIÇOS, QUALIMULTY SERVIÇOS, IFC 
ENGENHARIA, COMPAC CONSTRUÇÕES E TEKTON CONSTRUTORA.

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.

CONCLUSÃO

Consideramos que as empresas atendem ao Edital e mantemos a classificação abaixo."

CLASSIFICAÇÃO/
PREÇO

PREÇO GLOBALNOME

PEREIRATECH CONSTRUTORA EIRELI R$ 1.116.732,281
2 REIS LAGO CONSTRUTORA EIRELI R$ 1.128.879,50

BA EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTI R$ 1.275.990,353
DRIMATEC COMÉRCIO £ SERVIÇOS EIRELI R$ 1.282.203,264

R$ 1.359.541,185 G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI
6 PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI R$ 1.390.161,33
7 COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 1.421.935,39
8 QUALYMULTl SERVIÇOS LTDA R$ 1.472.025,70
9 IFC ENGENHARIA LTDA R$ 1.488.588,50

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA10 RS 1.504.361,17
TEKTON CONSTRUÇÃO LTDA11 RS 1.623.670,83

VIK-DO JULGAMENTO

Diante dos fatos alegados, sobretudo as informações da Assessoria de Planejamento da SEMOP, quanto a 
possibilidade de que as propostas com erros formais nâo é motivo para desclassificação, posto que as 
mesmas podem ser ajustadas sem qualquer majoração de preço, preservando, portanto, o seu julgamento 
objetivo, nâo do que se falar em desclassificação das propostas, conforme pleiteia a ora Recorrente, posto 
que os alegados erros formais nâo geram prejuízos à Administração Pública.

Esta, inclusive, é a orientação encontrada na Instrução Normativa n° 05/2017, bem como é o 
posicionamento das cortes de contas conforme verificamos no Acórdão 898/2019, abaixo transcritos;

IN 05/2017 do MPOG (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)

"7. Da aceitabilidade da proposta vencedora:

7.9. 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;"
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Acórdão 898/2019 Plenário (Representação, Relator Ministro Benjamln Zymler)

Licitação. Proposta. Desclassificação. Preço unitário. Erro.

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.

Em relação às alegações de erros de BDI, não atendimento ao piso salarial da SINTRACOM 2020/2021 e 
fracionamento de coeficientes de composições das propostas, a COSEL a unanimidade de seus membros, 
com base nas informações prestadas pela Assessoria de Planejamento da SEMOP na analise dos recursos 
impetrados, considerando que nenhuma das alegações é pertinente, resolve manter a decisão de 
classificação das propostas.

IX-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 PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

LTDA, e, assim, nega provimento ao recurso interposto mantendo a decisão que classificou as 

propostas de preços das empresas PEREIRATECH CONSTRUTORA EIRELI, REIS LAGO 

CONSTRUTORA EIRELI, BA EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. DRIMATEC 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, COSTA EMPREENDIMENTOS 
LTDA, QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA, IFC ENGENHARIA LTDA, COMPAC CONSTRUÇÕES 

LTDA e TEKTON CONSTRUÇÃO LTDA no certame por entender que atendeu aos requisitos do 

Edital.

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, 31 de março de 2021.
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