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I. DA TEMPESTIVIDADE

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA 1

CONCORRÊNCIA N° 004/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N”:

LOTE N“ 05

Inicialmente, convêm consignar que o presente Recurso é tempestivo, haja vista que a 

divulgação do resultado ocorreu em 05/01/23, sendo o prazo para apresentação das razões dc Recurso é 

de 05 (cinco) dias úteis cqntatos a.partir do primeiro dia útil seguinte a divulgação, previsto no art. 109, h 

da Lei n° 8:666/93, para apresentação-das razões de réciirso.

projetos & 
construções

ILMA. SRA. BRUNA OLIVEIRA, PRESIDENTE DA COMISSSÃO SETORIAL PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO - COPEL.

O CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA, neste ato representado por seu representante legal Tiago 
Santos Vlarqnes, brasileiro, casado. Engenheiro Civil, portador do RG n° 905.944-45 SSP/BA, CPF n° 
950.447.525-68, vem, perante V. Senhoria, tempestivamente, mui respeitosamente, interpor RECURSO 
ADMINISTRATIVO contra ato da decisão que classificou a licitante CONSTRUTORA KAZZA 
EIRELL, na CONCORRÊNCIA N° 004/2022, LOTE N” 05, que tem como objeto a "Contratação dc 
empresa especializada para elaboração de projeto de arquitetura e engenharia e execução de obra de 
construção de coberturas de quadras poliesportivas nas unidades escolares da Secretaria .Municipal da 
Educação - SMED, conforme especificado no projeto básico e seus anexos”, na forma do disposto no 
artigo 109 da Lei 8.666/93, e legislação complementar, pelos fatos e fundamentos que passa a expor;
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IL DO EFEITO SUSPENSIVO

IIL BREVE RELATO DOS FATOS
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projetos & 
construções

A Secretaria Municipal da Educação - SMED publicou o Edital de licitação, sob a 
modalidade de concorrência do tipo “Menor Preço Global por lote”, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS 
POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO - SMED, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO BÃSICO E SEUS ANEXOS.

Desse modo, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso ora aviado, 
sobrestando-se o procedimento licitatório até o seu julgamento final, o que fica requerido.

Ocorre que, após ser diligenciada por esta nobre comissão, a CONSTRUTORA 
KAZZA adequou sua proposta de preços para o valor apresentado na planilha orçamentária, o que não 

alterou na classificação das licitantes, mas complementou sua proposta inicial em R$L525.768,00 {um 

milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais), fazendo com o que a 

classificação ficasse da seguinte forma: ■-

1 °. CONSTRUTORA KAZZA^É! R ELE R$8;860.498,10
2°. CONSÓRCIO ESCOLAS' ART-JC.A; RS9.431.081,97

3°. INO9VARE ENGENHARIA LTDA: R$9.491.781,38

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA

Prescreve a Lei n.° 8.666/93, em seu art. 109, § 2°, que os recursos interpostos contra 
decisões proferidas na fase de habilitação das licitações terão efeíto suspensivo.

O consórcio em questão participou regularmente do processo licitatório 
CONCORRÊNCIA N° 004/2022, LOTE N° 05, quando, em 05/01/2023, foi publicada a decisão que 

classificou a licitante CONSTRUTORA KAZZA ElRELl, resultando na seguinte classificação:

r. CONSTRUTORA KAZZA ElRELl: R$7.334.730,10
2°. CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA: R$9:431.081,97 ' '

3°. 1NO9VARE ENGENHARIA LTDA: R$9.491.78L38



V. PREÇO UNITÁRIO MAIOR QUE O DA PLANILHA DE REFERÊNCIA

EIRELI.

planilha

3

projetos & 
construções

item 8. QÜANW À APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
PREÇOS.

Analisando a documentação da proposta de preços da CONSTRUTORA KAZZA 
nota-se que a mesma apresentou planilha orçamentária descumprindo item de rigor 

classificatório exigido no Edital. ' .

Data vênia, a decisão de classificação da CONSTRUTORA KAZZA EIRELI está 

manifestamente equivocada, pois não verificou que a referida empresa deixou de cumprir importantes 

requisitos exigidos no Edital, conforme será detalhado adiante.

8.5. Serão desclassificadas as propostas de preços que:
I - Não atenderem as condições e exigências deste Edital;

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA
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8.1. A- planilha orçanientária será apre.sentada constando o 
orçámêniò, os vdíores em moeda nacional, em duas casa.s 
decimais, conforme planilha de serviços da Administração. 
Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados 
mediante ó uso da expressão “verba" ou de unidade.s 
genéricas;
8.2. Se na elaboração da planilha de preços já estiver incluso 
a Bonificação de Despesa.s Indiretas - BDl, será necessário 
explicitar o percentual da Bonificação de Despesas Indireía.s 
- BDl, sob pena de desclassificação
8.3. Os preços proposlo.<i serão de exclusiva responsabilidade
do licilanle, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração 'dos'mesmos, sob alegação de 'erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. ' ' • • '
8.4. Os vàltíreii unitários apresentados pela licitante não 
poderão idlrápdssar aqueles constantes na 
orçamentária anexada a este Projeto Básico.

Sucede-se que a proposta de preços do 1° colocado, CONSTRUTORA KAZZA 
EIRELI, não está de acordo com o quanto exigido no Edital CONCORRÊNCIA N° 004/2022 - SMED. 
Foi apresentado na planilha orçamentária itens çorri preço unitário maior do que no orçamento de 
referência, e apresentou proposta de preço com prazo de execução dos serviços acima do estipulado no 
Edital.



REFERÊNCIA CODIGO UN.

ORSE 3641 nr’

Este descumprimento editalício foi encontrado

OBRA: cobertura de quadra da Escola Municipal de Pernambués;

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-jCÁ 4

projetos & 
construções

Item 6.9:
• OBRA: cobertura de quadra da Escola Municipal Eraldo Tinoco Melo.

Ao examinar a planilha orçamentária da licitante CONSTRUTORA K.AZZA ElRELl, 
verificamos que a mesma apresentou em todas as 10 planilhas item com valor unitário superior ao da 
planilha de referência. Vejamos:

PREÇO UNITÁRIO - 
PLANILHA DE REFERÊNCIA

RS 3,69

PREÇO UNITÁRIO- 
CONSTRUTORA KAZZA 

l^BisRSóSBI^

. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Acabamento de superfície de piso'de concreto com polimento 
mecânico com acabadora simples • rev 02 ■ ’

nos seguintes itens de cada planilha:

Item 7.9:
• OBRA: cobertura de quadra da Escola Municipal da Engomadeira;

• OBRA; cobertura de quadra da Escola Municipal Jesus de Nazaré;- ■

De acordo com a exigência acima, caso algum licitante apresente valores unitários 
maiores do que a planilha de referência, não ^há dúvidas que ele deve ser penalizado com a 
desclassificação do processo licitatório.

Item 7.10;
• OBRA: construção de quadra coberta na Escola Municipal General Labatut;
• OBRA: construção de quadra coberta na Escola Municipal Afranio Peixoto.
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II - Consignarem preços inexequíveis oii superfaturados, 
assim considerados aqueles que. não venham a ler 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os do 
mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato;
III - Incompletas ou divergentes do quanto especificado 
neste Edital e seus anexos.

OBRA: cobertura de quadra da Escola Municipal Governador Roberto Santos; 
. OBRA; cobertura de quadra da Escola Municipal Adróaldo Ribeiro Costa;

OBRA: cobertura de quadra da Escola Municipal Roberto Correia;
OBRA: cobertura de quadra da Escola Municipal Dona Aríete Magalhaes.
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6.2 ORSE 24â »n’ 41.67 Râ 1S,41 R& 3.S9rt.79

6.3 SINAPI 9fl2.2 7 .W,17 Rf.«n fi.9,4 J RS 3.543.30
■■7! . :í:<. '1

36.660.0& .
ORSE 9399 7.7C- RS 547.15 RS 4.2dS.8S

jINAPí 102431
MS.5R RS íS.64 RS ■i .930.67

SINAPI Í02504
158.42 RS 7.70 RS 1.9W.63-

7.4 OR5E 2314 137.01 R$ 14.32 RS 1.96133

oRse 780G • n’ 137.02 R$ IS.39 R$ 2.108.74
7.6 ORSE 3&â2 m’ 37S.26 RS 3.80 RS . 2.425.61

ORSE 83 m* 26.S8 RS 73.16 RS 1.944.59
>, cspcisur» 1 em.7.Ü- SINAH 101747 m' .386.86 RS 40.44 RS 15.644.62

7.S oas: ■íftnto304.1 m* 3S6,B6 RS ,6. IA RS

que a

"1.2. ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE:

Observações

c) Cronogiama Físico Financeiro

d) Prazo de Execução dos Serviços

e) Prazo de validade de proposta

h) Declaração de Vistoria

i) Preço global igual da Cana Proposto •
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projetos & 
 construções

A/ Em análise à proposta comercial apresentada pela licitante COWSTRUTORA KA2ZA EiREU, 

Informamos o que segue:

b) Planilha Orçamentária expressanrió 
unitários e totais

e) Composição dos encargos sociais e todo o seu 
detalhamento

10jT3{(eLANi.lHA:.QRÇAWwW 
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CONSTRUTORA

KAZZA

Descrição do Item
a) Razão Social, CNPJ, endereço, CE.^, telefor.e, 
niail e pessoa de.contaío -

os preços

Tópico esse que esta nobre comissão considerou, de forma equivocada 
CONSTRUTORA KAZZA EIRELI atendeu ao edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS : ---------------------
SECRETARIA MUNICIPAL DA EOUCAçAÒ - SMED
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OA REDE ESCOLAR - DlRE
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERNAMBUÊS
ENDEREÇO; AVENIDA SAO PAULO, S/M, PERNAMBUÊS
Refcrêr SINAPI JUNHO/2022 NÃO DESONERADO, ORSE MAIO/2022, CT003/2021
Encargos sociais: 114,02% (Hora) 70,79% (Mês) (SINAPI ); 801 SERVIÇOS 20,80% 

Arca (m*): 315,26

ITEMj lITl^r-^RÊSl

Segue abaixo apenas 1 dentre os 10 exemplos-do descumprimento da CONSTRUTORA 
KAZZA EIRELLI:

O próprio relatório de julgám(í?;lxf'díts propostas de preço fornecido pela Comissão 
Setorial Permanente de Licitação - COPEL, tem ‘um tópico onde é julgado se cada licitante apresentou o 
preço unitário igual ou menor à planilha de referência.

. .......................................................r;.»T»i

•! • .HpESÚRigÃÕ^QÒSjSEflytÇQS.-jp,;:• 
Telhimeniocom telha tmnildcida e«n nüit de vid.*«. ondut.idj. 
2.44 X O.SO m, esp^frmn., Fonte-/ eu it.miiaT

Cjíhtj e<nCV]|-.<i OeAço<;.üIS«anl2atío {Júmrn, 2d. 
Oeienvolvlmento Ce 33 C-n, Intíuio rrj.nspoUs V«.-úral.

Concreto slmpícs labniadona odrn. <L>,a25 m.r-,a. Unj:a.-,r. r-,

Czir.’» Tlnlfl Acr.QtcaTApli^To

Incpjio pAjndo ^repj.-ador,_____ _______
>-'in(u.’a De Demarcaçdo Oe Quad.-a Poíiciponn-j Con» rmL» 
Acrilka, 8 ■ 5 Cm, AoticaoSo r.ianual.
Pintura de proteção c/cu a caba mente soore »u(>emõct 
metálicas com aoIScnçao de 01 demSo de fwirr.er epoci rico em 
linco, er> 35 micra _______
Pmiura de acapamente com açlícjçpc de 02 demilos dc eimalte 
sobre lupcffielo metjHcas ________
tona plástica prgta___________

Forma Plana Çiira Fund.içíJej. sm Tjhuas Oo Pinho. 05 Uso» 

Pí*o etn concreto lOmpa preparo mecunic 

com armacao em tnla r.n1rind;i 
Ã3bãmem^^^íip5^íai5^!í*^^õnc 

mccánto com jcjbJáero i.mples - rgv 02

f) Planilha de composição analítica do BDI para 

Serviços____________ _____________________________
gl. Declaração do elaboração independonie do 

proposta 

I ’ J 
i ATEi*;?!" AÓ !

,
ArcN0í;A0 
"edítal 

‘ ~ÃTÊNOE AO 

EDITAL
ATENDE AO 

edital
ATENDE AO 

EDITAL
ATENDE AO 

EDITAL

ATENDE AO 

EDITAL
ATENDE AO 

EDITAL
ATtNOE AO 

.- EDITAL- . .
i) Quantitativos e unidades de medida iguais., a-LaTcKÍIc .AO 
planilha de referência  ' j 4 i

. . I ...... • n TAI ‘
- -- ------------------------------ BKTdtiar. ssr^.'..-, v. «sTíeràs.?:

k) Preço unitário menor ou igua! à plamiha de .1 z\TLt.;.£AO I 
referência . ( ePITAL I ■



PRAZO DE EXECUÇÃO ACIMA DO ESTIPULADO NO EDITALIV.
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projetos & 
construções

KAZZA EIRELLI. descurnpriu « 
ultrapassar aqueles constantes na [ 
as propostas de preços incompletas

desclassificada a empresa CONSTRUTORA KAZZA EIRELL, i 
de ter apresentado em sua planilha orçamentária, itens com 
planilha de referência fornecida pela SMED.

Diante do exposto, deve ser acolhido o presente recurso, a fim de declarar 
em razão âo flagrante descumprimento 

preço unitário maior do que o da

----------------------------——— 'raiL-z; oj

Desta forma, podemos afirmar de forma inquestionável que a CONSTRUTORA 
j g 4 valores unitários apresentados pela licitante não poderão

planilha orçamentária e o inciso 111 do item 8.5. Serão desclassificadas 
5 ou divergentes do quanto especificado neste Edital e seus anexos.

A esse respeito, o TCU decidiu o seguinte:

Além da irregularidade acima referida, a CONSTRUTORA KAZZA EIRELl também 
apresentou sua proposta de preços com inconformidades com o que foi estipulado no edital, 
especificamente no que se refere ao item 8, subitem 8.1.1, alínea “c”, conforme modelo anexo, contendo;

a) Planilhas Orçamenlárias, por Lote, expressando os preços 
unitários, total e global dos serviços, os valores em moeda 
nacional, em duas casas decimais, em algarismos e por 
extenso, conforme planilhas anexas do setor técnico 
competente, DIRE/SMED, ficando esclarecido que não serão

- admitidas propostas alternativas;...........
b) Praze de validade da Proposta de Preços não inferior a 90 
dias, Gpntqdqs dn entrega das mesmas;
c) Prfízo de execução dos serviços;

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA

Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estriíamente vinculada 
(art. 41 da Lei n" S. 666/1993). No julgamento das propostas, 
a Comissão levará emxconsideração os icritérios objetivos 
definidos no edital ou convite, o.s quais não devem contrariar 
as normas e princípios estabelecidos pela Lei de Licitações e 
Contrato.^ Administrativos (art. 44 da Lei n° 8.666/1993). O 
julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão 
de Licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo ern. 
conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecido.s no ato convocatório e de acordo 
com os falore.s exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar suü 'aferição pelos licitantes e pelos órgãos de 
'cóhl:filf.'(drt; tífiÜLéin°'8.666/ 
TC/U'CAcãi-dã(/2343/2009 ' ■ -



E do item 2. Período de execução e de vigência do contrato, subitem 2.1.

Os prazos de execução do objeto de cada lote, contado da assinatura da Ordem de Serviço, e de vigência do

•'ÍRRAZOjDÊ^

1.0

2.0 LOTE02-CAJAZEIRA.S

3.0 LOTE 03-ORLA/CENTRO

4.0 10 Meses

LOTE 05 - CABULA/PIRAJA5.0

LOTE 06 -SUBÚRBIO I ■6.0

LOTE 07 - SUBÚRBIO II7.0

7
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projetos & 
construções

LOTE 04 - SAO CAETANO / LIBERDADE j 
CIDADE BAIXA

Prefeitura 
dc Salvador

De acordo com a exigência acima, não há dúvidas de que o Edital exigiu que as 

empresas deveríam apresentar em sua proposta de preços o prazo de execução de serviços de acordo com 

0 solicitado em cada lote dos respectivos cronogramas.

Vejamos então os prazos dos.cronogramas.fornecido'pela SMED do lote 05;

I MÉS5

CONFORME
CR0N06RAMA

CONFORME 
. CRONOGRAMA

CONFORME 
CRONOGRAMA 

CONFORME, 
CRONOGRAMA

CONFORME 
CRONOGRAMA 

__ COJMFORME
CRONOGRAMA''

CONFORME 
CRONOGRAMA

2.1. Os prazos de execução do objeto de cada lote, contado da assinatura da Ordem de Serviço, e de vigência do 
contrato de-cada lote, contado da sua assinatura, estão apresentados a seguir. Destaca-.se que. os contratos só terão 
validade, e eficácia após publicação na Imprensa Oficial, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no 
art. 57fi, §1?, incisos I, II, III, IV, V e VI da Lei 8.666/1993. - ■ ’ - ■ '

LOTE 01 - ITAPUÃ

d) Dados para assinatura do contrato;
e) Cronograma Físico financeiro, por lote;
J) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 
Equipamentos, por lote, conforme modelos dos Anexos 1.3 e 
1.4; ■
g/ Planilha de Composição dos encargos sociais e todo o seu 
detalhamento, por lote, conforme modelo do Anexo 1.5;
h) Declaração dc Elaboração Independente de Proposta, em 
atenção à Portaria n'' 51, de 03 de julho de 2009, da 
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, 
conforme modelo do Anexo 07.

Escola 01: Cobertura de quadra da Escola Municipal.du Ení^omadeira;
PREFEITURA MUrjICIPAL RE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED J
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ENGOMAOEIRA ______________________ ,

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO • ESCOLA MUNICIPAL DA ENGOMADEIRA
I I MÊS 1 I MÊS'2 I MÉST | MÊS 4
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Escola 04: Cobertura de Ouadra da Escola Municioal Jesus de Nazaré:

IMü d f.íàs s

Mb 4

I r.its s

MÊS 4
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projetos & 
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Pr«FôHtirn 
(le Salvaitor

Pr»í»ltura 
d* Solvfldor

Prefalhir» 
(Ia Salvndor

Pralarturn (le SalviMior

Escola 09: Cobertura de quadra coberta na Escóia-MunicipãrGèriera! Labatut:
PKEFEITURA MUrílCIPAL DE SAIVAOOH - PMÍ
SECRnAEia MUHICIPAI DA EDUCAÇÃO ■ 5MED
OBRAXOHSlRUÇâo OE O.UADRA COBERTA t.'A ESCOLA MUmaPAL GEÍÍERAL LABATUT 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL GENERAL LABATUT
J_______ I M*si I Í/-ÈS: I i.ilsi I

Escola 07: Cobertura de quadra da Escola Mimicipal Roberto’Correia:
PSEFflTURA fzlUNlCIPAL DE SALVADOR-FMS ' ’ ' rTTTi
SECRnARIA MUWICIPAL DA.r.OUCAÇÃO ■ SMED

QBRA:CO5EhTURA D£ QUADRADA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CORRÍIA ______________________________________

___________________ CR0N06RAMA FÍSICO FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CORREIA
1 I MÍTÍ I MtS! I mLíJ [

Escola 02; Cobertura de quadra da Escola Municipal de Pernambués:
PREFÍITURA MUNICIPAL OE SALVADOR ■ PMS '
SECRETARIA MUNICIPAL OA EDUCAÇÃO • SMEO
OBRA: COBERTURA OE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERNAMBUÉS

CRONQGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-ESCOLA MUNICIPAL DE PERNAMBUÉS

' .L _ I _ I I ~f

Escola 05: Cobertura de ciuadra da Escola Municioal Governador Roberto Santos: 
PSEFIITURA MUMICIPAL OE SAlVaDOP - PMS '-----------------
SECRETiRIl .•■'.UHiaPai Da EDUCAÇÃO • SMED pF^iíitiir.T
OBBã: COBERTUHa DE QUaSPA OS ESCOLA MUNICIPAL GOVESH&DOR ROBERTO SaMTOS _____________________________"® “'^'cadof

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ROBERTO SANTOS
I I Mhl I V.ÉSi I Mbi I Mis a

Escola 08: Cobertura de quadra da Escola Municipal Dona Aríete Magalhães:
PREFEITURA MUNICIPAL OE SALVADOR • PMS ■
SECRnARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO-SMEO 
obra: cobertura D£ QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA ARLTTE MAGflLHAES  SitlVaitoT

,__________ CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO • ESCOLA MUNICIPAL DONA ÀRLETE MAGALHAES. -
I ~ 1 Kle5^~ ' I 'V.ÊS.> I Mhj I MÈS4 |

PREFEnURA MUNICIPAL OE SALVADOR • PMS SS
SECRETARia MUNICIPAL Oi EDUCiÇÃO- SMEO Ç*^^®!**’^*
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA EAUMICIPALIESU5 DE ÜAIARE_____________________________________________^tír

CRONOGRAMA FÍSKO FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL JESUS DE NAZARÉ 

I . I 1- I

Escola 06: Cobertura de quadra da Escola Municioal Adroaldo Ribeiro Costa:
PREFEITURA MUNICIPAL OE SALVADOR • PMS ~
SECRHARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO-SMEO PFF^‘’'tUTíl
obra: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ADROALDO RI3EIP.0 COSTA S.liva«lw

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL ADROALDO RIBEIRO COSTA
I .1 aíLii . r •■'•Lfi I Fili! I '.iLsa

Escola 03: Cobertura de auadra da Escola Municioal Eraldo Tinoco Melo:
PnEFSrrURA MUNICIPAL DE SALVADOR • PMS
SECRnARlA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMEO

OBRã: C-O3ERTUFLA OE QUg.DRA DA ESCOLA MUNICIPAL ERALDO TINOCO MELO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL ERALDO TINOCO MELO
J_____  I mLsi I «bi I Mbi I Mb4

J___ MÉSS

I Mh5

j MÈS S

I MÊS >
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De acordo com os 10 cronogramas fisico-financeiro das escolas, em todos o prazo de
execução é de 5 meses.

Examinando a documentação apresentada pela CONSTRUTORA KAZZA EIRELI,

• Modalidade de UotaçSo 
í CONCORRÊNCIA

PROPOSTA OE PREÇOS - LOTE 5

DATA OE ABERTURA.

r.7>] ?o?? 15/09/2022

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

i OITO MIIKÓES. OITOCEMTOS E SESSEHTA Ml'., O.U.,T;ürEK7f;S f Ná7E«TA £ OITO B£»IS E DEZ CENTAVOS
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DADOS DA LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PROCESSO N»

nota-se que a mesma apresentou em sua proposta de preços já atualizada após diligência, que executaria 
os serviços da CONCORÊNCIA N° 004/2022, LOTE N° 5, em 10 meses.

; Kdmero 
OCM/2022

OBjno
Cof.l •'tJÇ.ÍB de en--.‘iptCdí'?JS;’ .’M*â
‘ÜP ,vn.. V I-
«■nt i;í,Ctí ...V obra de tó»' :rí\oi.' de u ucritw'.) de
«íi tcíuis c-oi^eípínivdi c.cs cr^a.tüe'» t coiots

Ü-MÁIL: 
êdmfiatonst<u>crjk32’,T<om bj

■ '"áíSr"

I PRAZO DEEXECUÇAO DOS SERVÍÇOS:
I tOM.JL') 

ACONVSSÃOSMOHlA.Pt RMANENrEhE UOIIAÇÃO • CQPi l 
CONCORRÊNCIA N^ OOú/202?.

' VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:
‘IDTiAS

í PREÇO GLOBAL DA PLANILHA: | 
r RS 8.869.498.10 I

Ora, como pode esta nobre comissão classificar uma empresa que pretende executar os 
serviços com o dobro do‘período estipulado no cronograma?

Escola 10: Cobertura de quadra coberta na Escola Municipal Afranio Peixoto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS -----------------------------
SECRETARIA MUNICIPAL OA EDUCAÇÃO-5MED 
OBRAXONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL AFRANIO PEIXOTO J’

_______________ ' CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL AFRANIO PEIXOTO
i I I MfcS2 I MÈSl

DADOS OA EMPRESA
CONsi RUTOHA KAZZA URLll

' CNPI: ■ ■ '
C'O.4CP.2,Q1/O2f,l-S'.

AV JURACY MAGAIHAES 5‘JNIOR, NP 7fyí. <.S ANOiC». P4OVHi.?.-:U'O.i.MVAPCr. SAMIA 
; TELEFONE:

í?n324G-5OJ3
“bÁNCÕ:
. eANCOCC3RASlL/C01

NOME: 
MARCOS REZEKilt lORREAO

' ENDEREÇO: ”
AV iJrtACV MAGALHÃES iUHlOR. N’’ fj:.' ANDAR, RIO VERMELHO. SAIVA,)OH PAHIA

’ RG; ’ ÓRGÃO EKPsOlOOR; CPF:
' f-Vj36,SSú 8'/ • SSP OA ■ .-iLl JiC íTzc 5‘.‘

ACONVSS%25c3%2583OSMOHlA.Pt


■ 5 ;■

Não faltou clareza referente ao exigido. Logo na primeira página do edital, item V -
PRAZOS:

que a

“1.2. ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL OA LiCiTÁ.N ri

Observações

c) Cronogrania Físico Financeiro
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Análise
ATENDE AO 

EDITAL

ATENDE AO 
EDITAL

ATENDE AO 
EDITAI

ATENDE AO
____

ATÊNÕÊÃÕ~
EDITAL_______

ATENDE AO 
EDITAL v

ATENDE AO 
EDITAL_____

ATENDE AO
• EDITAL_______
ATENDE AO

EDITAL_______
ATENDE AO

EDITAL _
ATENDE AO

EDITAL ___
'ATENDE AO'

EDITAL

■ ' Sív : r.TLN.': I

a~iSi5réHyvr>n« «j AAaBjFTcrTwny». «bbshb.

A) Em análise à proposta comercial apresentada péla licitante CONSTRUTORA-KA2ZA EIRELI, 
informamos o que segue:

d) Prazo de Execução dos Serviços :

e) Composição dos encargos sociais e todo u seif
detalhamento' ' 'T''. ' .j,. :C!7ífi7í

j) Preço global igual da Carta Proposta

k) Preço unitário menor ou igual'a pláitilhâ" de' 
referência

i) Quantitativos e unidades de medida iguais a 
planilha de referência

Vigência do contrato: 10 (dei) meses, contados a-partir da 
assinatura do mesmo. ■;

Tópico esse que esta nobre comissão considerou, de forma equivocada
CONSTRUTORA KAZZA EIRELI atendeu ao edital., ' '

______________ Descrição do Item______________
a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone, e- 
mail e pessoa de contato

b) Planilha Orçamentária expressando os preços 
unitários e totais

e) Prazo de validade de proposta

f) Planilha de composição analítica do RDI para
Serviços____________________________
g) Declaração de elaboração independente de 
proposta

h) Declaração de Vistoria

Execução dos Serviços: O prazo de execução dos serviços, 
será o prazo constante do cronograma fisico financeiro de 
cada escola, contado da assinatura da Ordem de Serviço, 
conforme cronogramas anexos ao link disponibilizado no 
Anexo 1.2 deste Edital e nos autos.

Não resta nenhuma dúvida na interpretação dos elementos acima previsto no edital, que 
0 prazo total para a execução de todas as etapas é de 5 meses, uma vez que os serviços deverão ser 
executados e concluídos dentro do,s prazos totais indicados no cronograma físico-financeiro.

O próprio relatório de julgamento das propostas de preço fornecido pela Comissão 
Setorial Permanente de Licitação - COPEL, tem um tópico separado do cronograma físico-financeiro, 
onde é Julgado se cada licitante apresentou o prazo de execução dos serviços de acordo com o solicitado. ’



•'.SCO!.. Vsnrt.

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JGA II

projetos & 
construções

Art. 44, Ng jid^^cimsnto das propostas, d:Comissão levará em 
■■ consideração os critérios qbjétivòs definidos no edital ou 

convite,, os quais não' devem contrariar as normas e 
princípios estabelecidos por esta Lei.
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a 
Comissão de licitação ou 0 responsável pelo convite realizá- 
lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo 
com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
po.ssibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgão.s de 
controle.

Resta claro no edital e seus anexos que 0 prazo para execução dos serviços é de 5 
meses, no entanto, tal exigência editalícia fora cumprida por.quase todos os licitantes, especificamente 8 
dos 10 concorrentes ao certame. Já a CONSTRUTORA KAZZA EIRELI declarou em sua proposta que 
pretende executar os serviços em 10 meses, 0 dobro do prazo estipulado.

Diante do exposto, deve ser acolhido 0 presente recurso, a fim de declarar 
desclassificada a empresa CONSTRUTORA KAZZA.EIRELI., em razão do flagrante descumprimento 
de ter apresentado em sua proposta de preço.s d’pi>a'zo de e-xecUção dos serviços acima do estipulado 
no Edital.

-.-T Ac c,.. ,

O princípio da ol^etividadê ôigfíiflfa^que ^ès ádmínistrádofês devem aderir aos critérios 
objetivos definidos no edital de convocação; Afastando^ a possibilidade de a comissão utilizar fatores 
subjetivos ou critérios não especificados no edital de ‘conVocação; mesmo que em benefício da própria 
administração.

O princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo não 
é absoluto, representando essencialmeníe a expre.ssão 
sintetizada de uma orientação vista em caráter de 
generalidade, a admitir, por óbvio, excepcionalidades que 
sejam conduzidas por circunstâncias ensejadoras de 
determinada feição fora do comum. Não se admite a 
discrimfiação arbitrária na seleção do coniratante, sendo 

'• ■injupfiítiíj>fi-'^^ó'-^^ fifildmeníG -'uniforme ' fiüra ■ situáções 
iàúformefj lendo einvístã-que,' nOs termos'do art. 2°, caput, 
da Lei n° 8.666/]993, a licitação destina-se a garantir não 
só a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, e também a observância do princípio 
constitucional da isonomia.
TCV-Acórdão 1631/2007.

De acordo com a lei n° 8.666/93 quanto ao julgamento das propostas, a comissão 
julgadora da licitação deverá observar 0 disposto no:art. 44 e 45, conforme segue:
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Destaca-se, àinâa, que a regra éontidà no' mencionado artigo " obriga não só a 
Administração Pública às condições e exigências estabelecidas no Edital, como também cada licitante, 
cabendo a ambos o seu estrito cumprimento. Acerca do assunto, vale transcrever o entendimento 
doutrinário:

VL CONSroERAÇÔES SOBRE O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Arí. 41.- A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital; ao qual se acha estritamente vinculada.

Cumpre ressaltar que cabe à Comissão Permanente de Licitações julgar o certame eiti 
estrita consonância com os princípios que regem os procedimentos administrativos, notadamente os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37 da 
Constituição Federal.

Tratando-se especificamente de procedimentos licitatórios, acrescentam-se alguns 
princípios igualmente importantes para a condução, dos certames, sendo o mais relevante de todos o 
princípio da vinculação ao edital, disposto no artigo 41 da Lei n° 8.666/93, que prevê;

“Está escrito no art. 5° do Estatuto que a vinculação ao 
edital é um dos princípios básicos da licitação. A. 
vinculação ao edital ou ao instrumento convocatório se 
traduz no rigor com que a Administração e os licitantes 
devem cumprir suas normas e condições. A Administração 
não pode ir além delas, nem ficar aquém. (...) Não seria 
correto, e por isso mesmo ensejando a nulidade do 
procedimento, que á Administração ditasse regra.s e 
impusesse condições, para depois ela mesma não cumpri- 
las. (Raul Armando Mendes, “Comentários ao Estatuto 
das Licitações e Contratos Administrativos”, Ed. Saraiva, 
2"ed, p. 114) (...) 0 edital é o fundamento de validade dos 
atos praticado.^ no curso da licitação, na acepção de que 
a desconformidade entre o edital e os atos administrativos 
praticados no curso da licitação se resolve pela 

destes últimos. Ao descumprir ■ normas 
constaifies ão editai, a Adminisiráção Pública frustra a 
própm.a razão de ser da licitação. Viola os princípio.s 
norteadóre.') da atividade administrativa, tai.s como a

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA
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legalidade, a moralidade, a isonomia. (JUSTEN FILHO., 
Marçal. Comenlários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 14"edição, São Paulo: Dialética, 2010).

No contexto da legalidade e vinculação ao Edital, não pode a douta Comissão de 
Licitação admitir que qualquer licitante venha a participar do certame apresentando documentação fora da 
validade, em flagrante descumprimento à regra expressa prevista no Edital e também na própria Lei 
8,666/93, sob pena de ferir, ainda, o princípio da isonomia.

Além de cumprir rigorosamente os ditaifiés do Edital e da Lei”, compete à Comissão de 
Licitação zelar pelo tratamento isonômico a todos os còncorrentes, não podendo relevar o descumprimento 
de uma regra de tamanha importância para privilegiar a. CONSTRUTORA KAZZA EIRELI em 
detrimento dos demais licitantes.

Em vista disso; pede e espera', a Recòrfenie,' séjíf õ ptesehte recurso recebido, córíhecido 
e, ao final, provido, a fim de que seja reformada a decisão para DESCLASSIFICAR a empresa 
CONSTRUTORA KAZZA EIRELI do Certame,

É no mesmo sentido o posicionamento dos Tribunais Superiores, a exemplo da decisão 
cujo trecho segue transcrito;

Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/9'3, a Administração 
encontra-se estritamente vinculada ao edital de licitação, 
não podendo descumprir a.s norma.s e condições dele 
constantes. E o inslrumenlo convocatório que dá validade 
aos atos administralivo.s' praticados no curso da licitação, de 
modo qiie o descuniprimento à.s sua.s regras deverá ser 
reprimido. Hão pode a Administração ignorar tais regras soó 

\õ argumento de què seriam viciadas ou inadequadas. (...) 
(SIJ — MS n° 13.0005/DL, 1" S., rei. Min Denise Arruda, j. 
em 10.10.2007, DJe de 17.111.2008).

Diante do exposto, requer-se a aplicação integral das normas contidas no Edital e na 
Lei, afastando do certame a empresa Recorrida que deixou de cumprir os requisitos objetivamente exigidos.
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Por ser esta a única e verdadeira expressão da JUSTIÇA!

Nestes Termos, Pede Deferimento.

■ - Salvador, 13 de janeiro de 2023.

0
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Acaso seja mantida por essa ilustre Comissão Setorial Permanente de Licitações a 
decisão impugnada, 0 que, por certo, não ocorrerá; reqiièr;:de logo,.seja o'presente ericaminhado para o 
conhecimento e decisão por parte da Autoridade hierarquicamente superior, na forma do disposto no art 
109, §4°, da Lei n.° 8.666/93.

Assinado de forma digital por TIAGO SANTOS
TIAGO SANTOS MARQUES:95044752568 marques;9S044752S68 

_______ _________________Dados: 2023.01.13 15:01:30 -02’00’

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA
Tiago Santos Marques

Líder do Consórcio
CPF; 950.447.525-68
JTG; 09.059.444-45


