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Decretos

RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 256/2020
Publicado em 02 de março de 2020, edição n° 3254:

ONDE SE LÊ:
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
LEIA-SE:
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13
de fevereiro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA
BAHIA, EM 04 DEMARÇO DE 2020.
Otávio Marcelo Matos de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Gestor - Otavio Marcelo Matos De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass de Comunicação
Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140 - Centro Administrativo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

01 até 07.
08 até10.
11 até 61.
62.
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Mata de São João

DECRETO Nº 271/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado o Sr. HÉLIO CRISPIM BATISTA ALVES JÚNIOR,
para o cargo de COORDENADOR DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO,
SÍMBOLO CC09, e nomeado para o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, constante da Lei
Municipal Nº. 636/2017, atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 04 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº 273/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a Sra. AVÍVIA CAIRO DE MENESES, do cargo de
SUBCOORDENADORA
ADMINISTRATIVA
DA
SECRETARIA
DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SÍMBOLO CC11 constante da Lei Municipal
nº 636/2017, atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 03 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 04 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Mata de São João

DECRETO Nº. 274/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a Sra. ANA DEBORA DOS SANTOS ALMEIDA, do
cargo de COORDENADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LITORAL 1,
SÍMBOLO CC09, e nomeada para o cargo de COORDENADORA DE
SEGURANÇA MUNICIPAL, SÍMBOLO CC09, constante da Lei Municipal
636/2017, atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 04 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº. 275/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,

DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerado o Sr. RONDINELE PACHECO LIMA, do cargo de
COORDENADOR DE SEGURANÇA MUNICIPAL, SÍMBOLO CC09, e
nomeado para o cargo de COORDENADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS
LITORAL1, SÍMBOLO CC09, constante da Lei Municipal Nº 636/2017,
atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 04 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº. 276/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a Sra. DEBORA NEPOMUCENO CORREIA DA
SILVA, para o cargo de CHEFE DE SETOR DE CADASTRO DOCUMENTAL INTERINA, SÍMBOLO CC16, e nomeada para o cargo de SECRETÁRIA
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INTERINA,
SÍMBOLO CC15, constante da Lei Municipal Nº 636/2017, atualmente em
vigor.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 04 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº 277/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a Sra. RENATA ALVES DE MELO, do cargo de
CHEFE DO SETOR DE ANÁLISE, SÍMBOLO CC16, e nomeada para o cargo
de CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS, SÍMBOLO CC16,
constante da Lei Municipal nº 636/2017, atualmente em vigor.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 04 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Portarias

PORTARIA Nº 005/2020 DE 04 DE MARÇO DE 2020

Despacho de Julgamento de Processo de
Sindicância.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o que estabelece o Artigo 182 da Lei Complementar nº 001/2018,

JULGAMENTO

Considerando que o procedimento disciplinar teve como escopo apurar denúncia formulada pelo
Ministério Público de Contas.
Considerando que após, examinados os autos do Processo nº 14091/2018, consoante artigo 182 da Lei
Complementar Nº 001/2018.
DECIDO:
a) Aplicar a sanção disciplinar de Advertência às servidoras Michele Carvalho Rodrigues,
matrícula nº 5879 e Mari Ângela Reis de Souza, matrícula nº 5643, por infração ao Art.117, I
da Lei Complementar nº 001/2018.
b) Assim, ao proferir esta decisão, concluo o presente procedimento.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Mata de São João-Ba, 04 de março de 2020

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Licitações

AVISO LICITAÇÃO N.33/2020-PE N°. 27/2020-RP. Aquisição de Notebooks.Abertura: 17/03/2020 às 9h.
PE N°. 28/2020. Prestação de serviço em solução para impressão e reprografia. Abertura: 17/03/2020 às 09h.
PE Nº 29/20 RP. Prestação de serviços de dedetização/desinsetização, desratização e descupinização, bem como
serviços de limpeza e desinfecção nos tanques/reservatório de água potável nos imóveis públicos do município de
Mata de São João,. Abertura: 17/03/20 às 10h
PE Nº 30/20 RP. Prestação de serviços de agenciamento de viagens incluindo emissão de cotação, reserva e
fornecimento de passagens aéreas domésticas e internacionais, transferência, marcação e remarcação, cancelamento
e reembolso de bilhetes Abertura: 17/03/20 às 10h
AVISO N. 07/2020FMS: PE Nº 45/19 FMS - RELANÇAMENTO- Serviço de Telemedicina com o fim de realizar
exames de Eletrocardiograma (ECG)..Abertura: 17/03/20 às 10h
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Ref.: Tomada de Preços N°. 02/2020 - Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para em
execução de Projetos Arquitetônicos, Topográficos, Sondagem, Estruturais, Complementares (Instalações
Elétricas, Climatização, Gases, Hidrossanitárias, Combate a Incêndio, Telefonia e Lógica), Saneamento
Básico e Infraestrutura Urbana (Drenagem Pluvial, Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água e
Sistema Viário) e Terraplenagem para atender as necessidades da PMMSJ - Prefeitura Municipal de
Mata de São João/BA.
A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Tomada de Preços N°. 02/2020 , na Lei
Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, considerando o quanto exposto no
art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666 de 1.993, o qual indica que a Comissão Julgadora ou Autoridade
competente em presidir o certame, pode promover diligência, para esclarecer qualquer duvida, nesse
sentido fica concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que:
1. A empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME,comprove a exequibilidade
da sua proposta para os Lotes II e IV.
2. Fica concedido o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que as empresas:
JM ARQUITETOS (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e
identifique seus Tributos).
SANEAR CONSULTORIA (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos
Sociais e identifique seus Tributos).
OESTE ORGANIZAÇÃO (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos
Sociais e identifique seus Tributos).
JACILENE (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e
identifique seus Tributos).
LNJ ENGENHARIA (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI).
FM PROJETOS (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e
identifique seus Tributos).
CONECT (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e
identifique seus Tributos).
PLINICON ENGENHARIA - (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos
Sociais e identifique seus Tributos).
UFC ENGENHARIA; (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos
Sociais e identifique seus Tributos).

RK ENGENHARIA (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais
e identifique seus Tributos).
RECONCAVO ENGENHARIA (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e
Encargos Sociais e identifique seus Tributos).

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 04 de março de 2020.

Marceli Rocha
PRESIDENTE COMPEL
Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ Nº 13.805.528/0001-80
CNPJ N° 11.144.137/0001-36
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº. 22.390/2020. Pregão Eletrônico nº. 18/2020. Objeto Contratação de empresa
especializada em engenharia para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios e
equipamentos públicos do Município de Mata de São João. Contratado (a): Empresa: FTP CONSTRUÇÕES
EIRELI EPP que apresentou o menor preço de R$ 2.790.000,00 (Dois milhões setecentos e noventa mil
reais), referente ao Lote Único. Data da Homologação/Adjudicação: 04/03/2020. OTAVIO MARCELO
MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito. Publicado por: Marceli Patrícia Pereira Rocha – Pregoeira Oficial do
Município de Mata de São João.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ Nº 13.805.528/0001-80
EXTRATO DO CONTRATO
Processo Administrativo nº. 19.281/2019. Tomada de Preços nº. 06/2020. Contratação de empresa
especializada em concurso público para prestação de serviços técnicos e especializados, para planejamento e
execução de concurso público para provimento de diversos cargos do quadro de pessoal efetivo do município
de Mata de São João, conforme quantidades e especificações a seguir, com realização de inscrições,
preparação, aplicação e correção das provas, elaboração da lista de classificação geral de candidatos, bem
como promoção de todos os atos necessários à realização do concurso público. CONTRATO Nº 108/2020,
Empresa Vencedora: CONCEPCÃO CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA EPP apresentou o
valor total de R$ 96.600,00 (Noventa e seis mil e seiscentos reais) referente ao Lote Único. Data da
Assinatura: 04/03/2020. Vigência do Contrato: Até 31 de dezembro de 2020 a contar da data de sua
assinatura. Naira Fidalgo Teixeira – Secretaria de Administração e Finanças. Publicado por: Karynne
França Dorea – Presidente Suplente do Município de Mata de São João.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL

ATA DA II REUNIÃO PRIVADA

DATA DE ABERTURA 04/03/2020

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2020

TIPO: Menor Preço

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para em execução de Projetos Arquitetônicos, Topográficos,
Sondagem, Estruturais, Complementares (Instalações Elétricas, Climatização, Gases, Hidrossanitárias, Combate a
Incêndio, Telefonia e Lógica), Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana (Drenagem Pluvial, Esgotamento Sanitário,
Abastecimento de Água e Sistema Viário) e Terraplenagem para atender as necessidades da PMMSJ - Prefeitura
Municipal de Mata de São João/BA.
COMISSÃO:

Marceli Patrícia Pereira Rocha

Presidente

Lourenço Batista dos Santos

Membro

Vivian Germano Moura

Membro

_________________________________

SUPLENTES:
Karynne França Dórea

__________________________________

Célia Bahia dos Santos

__________________________________

Rita Verônica Teixeira dos Santos
Às quatorze horas do dia três de março de dois mil e vinte, na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da Prefeitura do
Município, localizada na Rua Luiz Antonio Garcez, s/n Centro, nesta Cidade, reuniu-se, em Sessão Privada, a Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João, designada pela Portaria nº. 063/2019 e
doravante denominada COMPEL para proceder a continuidade da licitação na modalidade de Tomada de Preços nº.
02/2020. Declarada aberta a Sessão, com o fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios, a Presidente da
COMPEL registra o recebimento da análise dos documentos de proposta de preços das empresas FM PROJETOS DE
ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP, SANEAR, CONSULTORIA, GERENCIAMENTOS E PROJETOS LTDA
EPP, LNJ ENGENHARIA LTDA EPP, PLANICON ENGENHARIA LTDA EPP, CONECT ENGENHARIA LTDA ME, RK
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, VRV SERVIÇOS LTDA EPP, OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS,
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA, UFC ENGENHARIA LTDA, MUTTI SANTANA ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME, JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI ME, JM ARQUITETOS
ASSOCIADOS LTDA EPP através da Comunicação Interna nº. 129/2020, assinada pelo Sr. Fernando Cesar Alves de
Almeida, Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento onde está exposto que:

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br
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“Encaminhamos em anexo as Proposta de Preços apresentadas pelas empresas licitantes da Tomada de
Preços nº 02/2020, referente à Contratação de empresa(s) especializada(s) para em execução de Projetos
Arquitetônicos, Topográficos, Sondagem, Estruturais, Complementares (Instalações Elétricas, Climatização, Gases,
Hidrossanitárias, Combate a Incêndio, Telefonia e Lógica), Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana (Drenagem
Pluvial, Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água e Sistema Viário) e Terraplenagem para atender as
necessidades da PMMSJ – Prefeitura Municipal de Mata de São João/BA.
LOTE I
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
JM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP
UFC ENGENHARIA LTDA
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
LOTE II
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
OESTE – ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI ME
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
LOTE III
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
UFC ENGENHARIA LTDA
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
PLANICON ENGENHARIA LTDA EPP
LNJ ENGENHARIA LDTA EPP
LOTE IV
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
CONECT ENGENHARIA LTDA ME
LNJ ENGENHARIA LTDA EPP
FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI
SANEAR, CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME
RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
LOTE V
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
CONECT ENGENHARIA LTDA ME
RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI
SANEAR, CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
UFC ENGENHARIA LTDA
Considerando as Manifestações das licitantes registradas em Ata da Reunião Pública apontando que:
1. O representante da empresa OESTE - ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA
LTDA pede o registro de que:
1.1. Solicita a desclassificação da empresa MUTTI SANTANA para o lote II por não atender ao item 9.9.6
apresentando proposta de preços manifestadamente inexequível.
2. O representante da empresa VRV SERVIÇOS LTDA EPP pede o registro de que:
2.1. A empresa JM ARQUITETOS não apresentou BDI detalhado e composição dos encargos sociais, não
sendo possível aferir os tributos.
2.2. A empresa SANEAR CONSULTORIA a composição de encargos sociais do sistema S não está zerado,
os impostos informados no BDI são para consultoria em desacordo com o objeto da licitação que é serviço de
engenharia.
2.3. A empresa OESTE ORGANIZAÇÃO sem BDI está diferente detalhado e sem encargos sociais não
sendo possível identificar se os tributos estão corretos.
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2.4. A empresa JACILENE COSTA tributos está constando o valor de 20% e não apresentou composição de
BDI não sendo possível aferir se está correto os tributos.
2.5. A empresa LNJ ENGENHARIA sem composição de BDI, composição de custos está diferente em cada
lote.
2.6. A empresa FM PROJETOS sem composição de BDI e sem encargos sociais.
2.7. A empresa CONECT ENGENHARIA sem BDI, fala que o tributo é 20% e na composição de encargos
sociais só INSS é 20%.
2.8. A empresa MUTTI SANTANA fala em INSS zerado mas não menciona os 4,5% de CPRB, ficando o BDI
errado.
2.9. A empresa PLINICON ENGENHARIA, o PIS e COFINS acima da alíquota do simples e sem composição
de encargos sociais.
2.10. A empresa UFC ENGENHARIA o PIS e COFINS acima da alíquota do simples e sem composição de
encargos sociais, não mencionou INSS nos encargos sociais.
2.11. A empresa RK ENGENHARIA não apresentou encargos sociais, não apresentou valor de INSS se era
exonerado ou não.
2.12. A empresa RECONCAVO ENGENHARIA não apresentou composição do BDI e sem encargos sociais.
3. O representante da empresa CONECT ENGENHARIA LTDA pede o registro de que:
3.1. A empresa MUTTI SANTANA para o lote IV não atende o item 9.9.6 do edital.
Considerando análise das Manifestações e documentações apresentadas pelas empresas informamos
o que se segue:
1.1. A empresa MUTTI SANTANA NÃO ATENDEU o quanto solicitado nosubitem 9.9.6.
9.9.6 Para os efeitos do disposto no inciso II, art. 48 da Lei Federal nº
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de
licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou
b) valor orçado pela administração.
Cabe a Comissão de Licitações verificar tal questionamento.
Para os itens 2.1 a 2.12 as empresas JM ARQUITETOS; SANEAR CONSULTORIA; OESTE
ORGANIZAÇÃO; JACILENE COSTA; LNJ ENGENHARIA; FM PROJETOS; CONECT ENGENHARIA; MUTTI
SANTANA; PLINICON ENGENHARIA; UFC ENGENHARIA; RK ENGENHARIA e a empresa RECONCAVO
ENGENHARIAapresentou documentação em conformidade com o quanto solicitado em Edital.
Em seu subitem 9.3.1.1 solicita as empresas que:
9.3.1.1. Apresentar CD-R, contendo proposta de preço, com indicação
dos preços unitários, e o BDI detalhado. Estando as planilhas
completamente destravadas, sem senhas de acesso.
Considerando que as empresas apresentaram Composição de Custos e Formação de Preços, conforme
prevê em Edital.
As licitantes deverão apresentar planilha de composição de custos
em conformidade com o modelo denotado abaixo, referente aos
serviços, sob pena de Desclassificação:
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Desta forma, considerando que as empresas apresentaram planilha de composição de custos
(conforme modelo acima), a Comissão de Análise Técnica e Julgamento solicita à apresentação doBDI
detalhadopelas mesmas. No sentido de que é dever da Administração de promover licitações para a escolha da
melhor proposta para o contrato. “

Com a detida análise e com fundamento no que dispõe o edital e na documentação apresentada
pelas licitantes e com base nos esclarecimentos e nos termos do Edital a CPL no que diz respeito a
ANALISE DAS DOCUMENTAÇÕES DE PROPOSTA DE PREÇOS conclui-se que:
As empresas listadas abaixo ATENDERAM às exigências contidas no instrumento
convocatório para os Lotes participantes.
LOTE I
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
JM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP
UFC ENGENHARIA LTDA
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
LOTE II
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
OESTE – ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI ME
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
LOTE III
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
UFC ENGENHARIA LTDA
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
PLANICON ENGENHARIA LTDA EPP
LNJ ENGENHARIA LDTA EPP
LOTE IV
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
CONECT ENGENHARIA LTDA ME
LNJ ENGENHARIA LTDA EPP
FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI
SANEAR, CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME
RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
LOTE V
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
CONECT ENGENHARIA LTDA ME
RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI
SANEAR, CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
UFC ENGENHARIA LTDA
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Diante do posicionamento acima transcrito emitido pela SEOSP – Secretaria de Obras e Serviços Públicos, ora
demandante dos serviços em tela, a COMPEL esclarece que:
1. Quanto aos questionamentos realizados pelos Representantes Legais da empresa OESTE - ORGANIZAÇÃO
ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA e da empresa CONECT ENGENHARIA LTDA ME, os quais
alegam inexequibilidade da Proposta de Preços apresentada para os Lotes II e IV pela empresa MUTTI SANTANA
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME elucidamos que:
Tendo em vista que a Administração Pública não deve desconsiderar que as licitantes têm perfeito domínio dos custos e
dos preços que podem ofertar, descabendo à Administração qualquer constrangimento no sentido de lhes impor preços
mínimos ou faixas de variação de preços por expressa vedação do art. 40, inciso X da Lei nº 8.666/93.
Nesse sentido o Tribunal de Contas da União já decidiu que “Antes da desclassificação por inexequibilidade de preços
deve ser esclarecido junto ao licitante acerca da sua capacidade de cumprimento do objeto no preço ofertado”. (TCU,
Acórdão 1159/2007,Segunda Câmara, DOU de 25.05.2007).
Logo, fica concedido o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que a empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME,comprove a exequibilidade da sua proposta para os Lotes II e IV.
2. Quanto aos questionamentos realizados pelo representante da empresa VRV SERVIÇOS LTDA EPP a qual solícita
desclassificação da empresa JM ARQUITETOS; SANEAR CONSULTORIA; OESTE ORGANIZAÇÃO; JACILENE;
LNJ ENGENHARIA; ; FM PROJETOS; CONECT ENGENHARIA; MUTTI SANTANA; PLINICON ENGENHARIA; UFC
ENGENHARIA; RK ENGENHARIA e RECONCAVO ENGENHARIA por apresentar equívocos na forma de
apresentação do detalhamento da composição do BDI
Esclarecemos que muito embora conste no Instrumento Editalicio a seguinte informação “Apresentar CD-R, contendo
proposta de preço, com indicação dos preços unitários, e o BDI detalhado [...] ”, faz-se necessário registrar que tal fato
não acarreta vício ou ilegalidade, nem se quer gera desclassificação de propostas mais vantajosas para a
Administração Pública, nesse sentido inclusive o TCU já se posicionou:
“É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de informação de
pouca relevância sem que tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º do art. 43
da Lei nº 8.666/1993. (Acórdão TCU nº 3.615/2013-Plenário)”

Logo, considerando que a Comissão Julgadora ou Autoridade competente em presidir o certame, pode promover
diligência, para esclarecer qualquer duvida, conforme art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666 de 1.993 o qual preconiza
que:
“§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.” (Destacamos)
Assim, fica concedido o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que as empresas:
JM ARQUITETOS (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e identifique
seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de
Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante,
o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na
proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
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“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

SANEAR CONSULTORIA (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e
identifique seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando
Planilha de Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese
semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais
falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

OESTE ORGANIZAÇÃO (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e
identifique seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando
Planilha de Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. Elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese
semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais
falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).

JACILENE (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e identifique seus
Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de
Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. Elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante,
o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na
proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
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LNJ ENGENHARIA (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI). Cabe esclarecer que a referida
empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de Composição de Custos, apenas não detalhou seu
BDI. Elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a
promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante
majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto a Composição dos Custos diferente para cada lote, esclarecemos que são serviços distintos
necessitando de mão de obra e demais custos específicos.
FM PROJETOS (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e identifique seus
Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de
Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante,
o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na
proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

CONECT (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e identifique seus
Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de
Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante,
o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na
proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
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coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

MUTTI SANTANA - Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União
entende que a planilha de preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores
cotados nas propostas apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será
suficiente para a cobertura de todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

PLINICON ENGENHARIA - (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e
identifique seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando
Planilha de Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese
semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais
falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

UFC ENGENHARIA; (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e identifique
seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de
Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante,
o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na
proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
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“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

RK ENGENHARIA (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e identifique
seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de
Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante,
o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na
proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

RECONCAVO ENGENHARIA (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e
identifique seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando
Planilha de Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese
semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais
falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.
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Nada mais havendo, a Sra. Presidente declarou encerrada a Sessão e solicitou que fosse confeccionada a presente
Ata, a qual depois de lida foi assinada por todos os presentes. Mata de São João, 04 de março de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL

ATA DA II REUNIÃO PRIVADA

DATA DE ABERTURA 04/03/2020

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2020

TIPO: Menor Preço

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para em execução de Projetos Arquitetônicos, Topográficos,
Sondagem, Estruturais, Complementares (Instalações Elétricas, Climatização, Gases, Hidrossanitárias, Combate a
Incêndio, Telefonia e Lógica), Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana (Drenagem Pluvial, Esgotamento Sanitário,
Abastecimento de Água e Sistema Viário) e Terraplenagem para atender as necessidades da PMMSJ - Prefeitura
Municipal de Mata de São João/BA.
COMISSÃO:

Marceli Patrícia Pereira Rocha

Presidente

Lourenço Batista dos Santos

Membro

Vivian Germano Moura

Membro

_________________________________

SUPLENTES:
Karynne França Dórea

__________________________________

Célia Bahia dos Santos

__________________________________

Rita Verônica Teixeira dos Santos
Às quatorze horas do dia três de março de dois mil e vinte, na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da Prefeitura do
Município, localizada na Rua Luiz Antonio Garcez, s/n Centro, nesta Cidade, reuniu-se, em Sessão Privada, a Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João, designada pela Portaria nº. 063/2019 e
doravante denominada COMPEL para proceder a continuidade da licitação na modalidade de Tomada de Preços nº.
02/2020. Declarada aberta a Sessão, com o fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios, a Presidente da
COMPEL registra o recebimento da análise dos documentos de proposta de preços das empresas FM PROJETOS DE
ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP, SANEAR, CONSULTORIA, GERENCIAMENTOS E PROJETOS LTDA
EPP, LNJ ENGENHARIA LTDA EPP, PLANICON ENGENHARIA LTDA EPP, CONECT ENGENHARIA LTDA ME, RK
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, VRV SERVIÇOS LTDA EPP, OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS,
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA, UFC ENGENHARIA LTDA, MUTTI SANTANA ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME, JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI ME, JM ARQUITETOS
ASSOCIADOS LTDA EPP através da Comunicação Interna nº. 129/2020, assinada pelo Sr. Fernando Cesar Alves de
Almeida, Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento onde está exposto que:
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“Encaminhamos em anexo as Proposta de Preços apresentadas pelas empresas licitantes da Tomada de
Preços nº 02/2020, referente à Contratação de empresa(s) especializada(s) para em execução de Projetos
Arquitetônicos, Topográficos, Sondagem, Estruturais, Complementares (Instalações Elétricas, Climatização, Gases,
Hidrossanitárias, Combate a Incêndio, Telefonia e Lógica), Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana (Drenagem
Pluvial, Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água e Sistema Viário) e Terraplenagem para atender as
necessidades da PMMSJ – Prefeitura Municipal de Mata de São João/BA.
LOTE I
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
JM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP
UFC ENGENHARIA LTDA
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
LOTE II
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
OESTE – ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI ME
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
LOTE III
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
UFC ENGENHARIA LTDA
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
PLANICON ENGENHARIA LTDA EPP
LNJ ENGENHARIA LDTA EPP
LOTE IV
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
CONECT ENGENHARIA LTDA ME
LNJ ENGENHARIA LTDA EPP
FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI
SANEAR, CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME
RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
LOTE V
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
CONECT ENGENHARIA LTDA ME
RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI
SANEAR, CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
UFC ENGENHARIA LTDA
Considerando as Manifestações das licitantes registradas em Ata da Reunião Pública apontando que:
1. O representante da empresa OESTE - ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA
LTDA pede o registro de que:
1.1. Solicita a desclassificação da empresa MUTTI SANTANA para o lote II por não atender ao item 9.9.6
apresentando proposta de preços manifestadamente inexequível.
2. O representante da empresa VRV SERVIÇOS LTDA EPP pede o registro de que:
2.1. A empresa JM ARQUITETOS não apresentou BDI detalhado e composição dos encargos sociais, não
sendo possível aferir os tributos.
2.2. A empresa SANEAR CONSULTORIA a composição de encargos sociais do sistema S não está zerado,
os impostos informados no BDI são para consultoria em desacordo com o objeto da licitação que é serviço de
engenharia.
2.3. A empresa OESTE ORGANIZAÇÃO sem BDI está diferente detalhado e sem encargos sociais não
sendo possível identificar se os tributos estão corretos.
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2.4. A empresa JACILENE COSTA tributos está constando o valor de 20% e não apresentou composição de
BDI não sendo possível aferir se está correto os tributos.
2.5. A empresa LNJ ENGENHARIA sem composição de BDI, composição de custos está diferente em cada
lote.
2.6. A empresa FM PROJETOS sem composição de BDI e sem encargos sociais.
2.7. A empresa CONECT ENGENHARIA sem BDI, fala que o tributo é 20% e na composição de encargos
sociais só INSS é 20%.
2.8. A empresa MUTTI SANTANA fala em INSS zerado mas não menciona os 4,5% de CPRB, ficando o BDI
errado.
2.9. A empresa PLINICON ENGENHARIA, o PIS e COFINS acima da alíquota do simples e sem composição
de encargos sociais.
2.10. A empresa UFC ENGENHARIA o PIS e COFINS acima da alíquota do simples e sem composição de
encargos sociais, não mencionou INSS nos encargos sociais.
2.11. A empresa RK ENGENHARIA não apresentou encargos sociais, não apresentou valor de INSS se era
exonerado ou não.
2.12. A empresa RECONCAVO ENGENHARIA não apresentou composição do BDI e sem encargos sociais.
3. O representante da empresa CONECT ENGENHARIA LTDA pede o registro de que:
3.1. A empresa MUTTI SANTANA para o lote IV não atende o item 9.9.6 do edital.
Considerando análise das Manifestações e documentações apresentadas pelas empresas informamos
o que se segue:
1.1. A empresa MUTTI SANTANA NÃO ATENDEU o quanto solicitado nosubitem 9.9.6.
9.9.6 Para os efeitos do disposto no inciso II, art. 48 da Lei Federal nº
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de
licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou
b) valor orçado pela administração.
Cabe a Comissão de Licitações verificar tal questionamento.
Para os itens 2.1 a 2.12 as empresas JM ARQUITETOS; SANEAR CONSULTORIA; OESTE
ORGANIZAÇÃO; JACILENE COSTA; LNJ ENGENHARIA; FM PROJETOS; CONECT ENGENHARIA; MUTTI
SANTANA; PLINICON ENGENHARIA; UFC ENGENHARIA; RK ENGENHARIA e a empresa RECONCAVO
ENGENHARIAapresentou documentação em conformidade com o quanto solicitado em Edital.
Em seu subitem 9.3.1.1 solicita as empresas que:
9.3.1.1. Apresentar CD-R, contendo proposta de preço, com indicação
dos preços unitários, e o BDI detalhado. Estando as planilhas
completamente destravadas, sem senhas de acesso.
Considerando que as empresas apresentaram Composição de Custos e Formação de Preços, conforme
prevê em Edital.
As licitantes deverão apresentar planilha de composição de custos
em conformidade com o modelo denotado abaixo, referente aos
serviços, sob pena de Desclassificação:
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Desta forma, considerando que as empresas apresentaram planilha de composição de custos
(conforme modelo acima), a Comissão de Análise Técnica e Julgamento solicita à apresentação doBDI
detalhadopelas mesmas. No sentido de que é dever da Administração de promover licitações para a escolha da
melhor proposta para o contrato. “

Com a detida análise e com fundamento no que dispõe o edital e na documentação apresentada
pelas licitantes e com base nos esclarecimentos e nos termos do Edital a CPL no que diz respeito a
ANALISE DAS DOCUMENTAÇÕES DE PROPOSTA DE PREÇOS conclui-se que:
As empresas listadas abaixo ATENDERAM às exigências contidas no instrumento
convocatório para os Lotes participantes.
LOTE I
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
JM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP
UFC ENGENHARIA LTDA
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
LOTE II
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
OESTE – ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI ME
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
LOTE III
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
UFC ENGENHARIA LTDA
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
PLANICON ENGENHARIA LTDA EPP
LNJ ENGENHARIA LDTA EPP
LOTE IV
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
CONECT ENGENHARIA LTDA ME
LNJ ENGENHARIA LTDA EPP
FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI
SANEAR, CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME
RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
LOTE V
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
CONECT ENGENHARIA LTDA ME
RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI
SANEAR, CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
UFC ENGENHARIA LTDA
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Diante do posicionamento acima transcrito emitido pela SEOSP – Secretaria de Obras e Serviços Públicos, ora
demandante dos serviços em tela, a COMPEL esclarece que:
1. Quanto aos questionamentos realizados pelos Representantes Legais da empresa OESTE - ORGANIZAÇÃO
ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA e da empresa CONECT ENGENHARIA LTDA ME, os quais
alegam inexequibilidade da Proposta de Preços apresentada para os Lotes II e IV pela empresa MUTTI SANTANA
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME elucidamos que:
Tendo em vista que a Administração Pública não deve desconsiderar que as licitantes têm perfeito domínio dos custos e
dos preços que podem ofertar, descabendo à Administração qualquer constrangimento no sentido de lhes impor preços
mínimos ou faixas de variação de preços por expressa vedação do art. 40, inciso X da Lei nº 8.666/93.
Nesse sentido o Tribunal de Contas da União já decidiu que “Antes da desclassificação por inexequibilidade de preços
deve ser esclarecido junto ao licitante acerca da sua capacidade de cumprimento do objeto no preço ofertado”. (TCU,
Acórdão 1159/2007,Segunda Câmara, DOU de 25.05.2007).
Logo, fica concedido o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que a empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME,comprove a exequibilidade da sua proposta para os Lotes II e IV.
2. Quanto aos questionamentos realizados pelo representante da empresa VRV SERVIÇOS LTDA EPP a qual solícita
desclassificação da empresa JM ARQUITETOS; SANEAR CONSULTORIA; OESTE ORGANIZAÇÃO; JACILENE;
LNJ ENGENHARIA; ; FM PROJETOS; CONECT ENGENHARIA; MUTTI SANTANA; PLINICON ENGENHARIA; UFC
ENGENHARIA; RK ENGENHARIA e RECONCAVO ENGENHARIA por apresentar equívocos na forma de
apresentação do detalhamento da composição do BDI
Esclarecemos que muito embora conste no Instrumento Editalicio a seguinte informação “Apresentar CD-R, contendo
proposta de preço, com indicação dos preços unitários, e o BDI detalhado [...] ”, faz-se necessário registrar que tal fato
não acarreta vício ou ilegalidade, nem se quer gera desclassificação de propostas mais vantajosas para a
Administração Pública, nesse sentido inclusive o TCU já se posicionou:
“É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de informação de
pouca relevância sem que tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º do art. 43
da Lei nº 8.666/1993. (Acórdão TCU nº 3.615/2013-Plenário)”

Logo, considerando que a Comissão Julgadora ou Autoridade competente em presidir o certame, pode promover
diligência, para esclarecer qualquer duvida, conforme art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666 de 1.993 o qual preconiza
que:
“§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.” (Destacamos)
Assim, fica concedido o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que as empresas:
JM ARQUITETOS (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e identifique
seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de
Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante,
o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na
proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Março de 2020
30 - Ano - Nº 3257

Mata de São João

Fl.6/10

“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

SANEAR CONSULTORIA (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e
identifique seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando
Planilha de Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese
semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais
falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

OESTE ORGANIZAÇÃO (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e
identifique seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando
Planilha de Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. Elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese
semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais
falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).

JACILENE (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e identifique seus
Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de
Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. Elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante,
o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na
proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
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LNJ ENGENHARIA (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI). Cabe esclarecer que a referida
empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de Composição de Custos, apenas não detalhou seu
BDI. Elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a
promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante
majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto a Composição dos Custos diferente para cada lote, esclarecemos que são serviços distintos
necessitando de mão de obra e demais custos específicos.
FM PROJETOS (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e identifique seus
Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de
Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante,
o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na
proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

CONECT (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e identifique seus
Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de
Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante,
o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na
proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
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coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

MUTTI SANTANA - Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União
entende que a planilha de preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores
cotados nas propostas apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será
suficiente para a cobertura de todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

PLINICON ENGENHARIA - (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e
identifique seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando
Planilha de Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese
semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais
falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

UFC ENGENHARIA; (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e identifique
seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de
Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante,
o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na
proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Quarta-feira
4 de Março de 2020
33 - Ano - Nº 3257

Fl.9/10

“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

RK ENGENHARIA (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e identifique
seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando Planilha de
Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese semelhante,
o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais falhas na
proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

RECONCAVO ENGENHARIA (apresente Planilha de Composição de Custos detalhando BDI e Encargos Sociais e
identifique seus Tributos). Cabe esclarecer que a referida empresa ateneu ao Instrumento editalicio, apresentando
Planilha de Composição de Custos, apenas não detalhou seu BDI. elucida-se que recentemente, ao analisar hipótese
semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais
falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o
valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Quanto aos Encargos Sociais importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de
preços é necessária para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da
planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de
custos de cada organização. Outros são decorrentes de lei ou acordos
coletivos, sendo responsabilidade da licitante informá-los corretamente. Caso
a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e
ainda assim, for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.
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Nada mais havendo, a Sra. Presidente declarou encerrada a Sessão e solicitou que fosse confeccionada a presente
Ata, a qual depois de lida foi assinada por todos os presentes. Mata de São João, 04 de março de 2020.
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41 - Ano - Nº 3257

Quarta-feira
4 de Março de 2020
42 - Ano - Nº 3257

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Março de 2020
43 - Ano - Nº 3257

Quarta-feira
4 de Março de 2020
44 - Ano - Nº 3257

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Março de 2020
45 - Ano - Nº 3257

Quarta-feira
4 de Março de 2020
46 - Ano - Nº 3257

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Março de 2020
47 - Ano - Nº 3257

Quarta-feira
4 de Março de 2020
48 - Ano - Nº 3257

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Março de 2020
49 - Ano - Nº 3257

Quarta-feira
4 de Março de 2020
50 - Ano - Nº 3257

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Março de 2020
51 - Ano - Nº 3257

Quarta-feira
4 de Março de 2020
52 - Ano - Nº 3257

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Março de 2020
53 - Ano - Nº 3257

Quarta-feira
4 de Março de 2020
54 - Ano - Nº 3257

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Março de 2020
55 - Ano - Nº 3257

Quarta-feira
4 de Março de 2020
56 - Ano - Nº 3257

Mata de São João

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Aos Srs. Licitantes: MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, PROALTA
ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA ME, PEDRA CONSTRUTORA LTDA EPP, SIPEL
CONSTRUÇÕES LTDA e LIGA ENGENHARIA LTDA.
Ref.: Concorrência Pública nº 03/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada para

fornecimento e instalação de galpão pré-moldado com 40 metros de largura e 120 metros de
comprimento, com modulação de 6m nas faces externas e 12m na face interna, com pé direito
mínimo de 8 metros conforme memorial descritivo, quantidades e exigências estabelecidas
com o contrato n° 0502948-88 firmado entre a prefeitura de Mata de São João e a Caixa
Econômica Federal, destinado ao apoio financeiro de despesa de capital por meio do FINISA
(Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), na sede do município de Mata
de São João – BA.

A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Concorrência Pública º. 03/2020,
na Lei Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93 informa que,
decorrido prazo recursal sem que nenhuma empresa se manifestasse o qual findou hoje
02/03/2020 às 16h:00min, na data de 12/03/2020 às 13h:30min acontecerá sessão pública
para prosseguimento dos ritos licitatórios com a abertura dos envelopes contendo a
documentação de habilitação das empresas PROALTA ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA ME, PEDRA CONSTRUTORA LTDA EPP e SIPEL CONSTRUÇÕES LTDA.

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.

Mata de São João, 03 de março de 2020.

Karynne Dórea
Presidente Suplente COMPEL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Março de 2020
57 - Ano - Nº 3257

Quarta-feira
4 de Março de 2020
58 - Ano - Nº 3257

Mata de São João

Aos Srs. Licitantes: M2L CONSTRUÇÕES LTDA ME, ECOENGE E3 ENGENHARIA SUSTENTÁVEL
EIRELI ME, PROALTA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA ME, COREMON CONSTRUÇÕES
TUBULAÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA EPP, MAKITORRE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA EPP e FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.

Ref.: Tomada de Preços nº. 03/2020 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada
para construção de Praça, localizada na Comunidade de Olhos D’água, no Litoral de Mata de São
João/BA.
A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Concorrência Pública Nº. 06/2019, na Lei
Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93 informa que, decorrido prazo recursal
sem que nenhuma empresa se manifestasse o qual findou hoje 27/02/2020 às 16h:00min, na data de
12/03/2020 às 09h:00min acontecerá sessão pública para prosseguimento dos ritos licitatórios com a
abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas M2L CONSTRUÇÕES
LTDA ME, ECOENGE E3 ENGENHARIA SUSTENTÁVEL EIRELI ME, PROALTA ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA ME.

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.

Mata de São João, 03 de março de 2020.

Karynne Dórea
Presidente Suplente COMPEL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, nº. 140, Centro – Mata de São João – BA
Tel: (71) 3635-1310 / 3635-1992 /3635-3009
www.matadesaojoao.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Aos Srs. Licitantes: ECOENGE E3 ENGENHARIA SUSPENTÁVEL EIRELI ME, PROALTA
ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA ME, M2L CONSTRUÇÕES LTDA ME, ALVES PEÇANHA
ENGENHARIA EIRELI EPP, MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, FTP
CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e LIGA ENGENARIA LTDA.

Ref.: Tomada de Preços nº. 04/2020 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada
para Construção da Praça localizada na Rua do Segredo em Campinas de Malhada no Litoral do
Município de Mata de São João-BA.

A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Concorrência Pública Nº. 06/2019, na Lei
Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93 informa que, decorrido prazo recursal
sem que nenhuma empresa se manifestasse o qual findou hoje 27/02/2020 às 16h:00min, na data de
06/03/2020 às 13h:30min acontecerá sessão pública para prosseguimento dos ritos licitatórios com a
abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas ECOENGE E3
ENGENHARIA SUSPENTÁVEL EIRELI ME, PROALTA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA ME,
M2L CONSTRUÇÕES LTDA ME.

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 27 de fevereiro de 2020.

Karynne Dórea
Presidente Suplente COMPEL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, nº. 140, Centro – Mata de São João – BA
Tel: (71) 3635-1310 / 3635-1992 /3635-3009
www.matadesaojoao.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Março de 2020
59 - Ano - Nº 3257

Quarta-feira
4 de Março de 2020
60 - Ano - Nº 3257

Mata de São João

Aos Srs. Licitantes: AÇU DA TORRE CONSTRUÇÕES ME, M2L CONSTRUÇÕES LTDA ME, ECOENGE
E3 ENGENHARIA SUSTENTÁVEL EIRELI ME, R CONSTRUTORA LTDA EPP, MP2 CONSTRUÇÕES
EIRELI ME, RC RESTAURAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI e LIGA ENGENHARIA LTDA.

Ref.: Tomada de Preços nº. 05/2020 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada
para executar a Reforma e revitalização da Praça de Imbassai no Litoral do Município de Mata de São
João-BA, conforme Contrato de Repasse nº 870658/2018/MTUR/CAIXA, firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mata de São João / Caixa Econômica Federal / Ministério do Turismo, Programa Apoio a
Projetos de Infraestrutura Turística.

A Prefeitura de Mata d’e São João, com base no Edital da Tomada de Preços nº. 05/2020, na
Lei Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, informa que após
análise das propostas de preços apresentadas identificou-se que as empresas AÇU DA
TORRE CONSTRUÇÕES ME, M2L CONSTRUÇÕES LTDA ME e RC RESTAURAÇÕES E
CONSTRUÇÕES EIRELI não atenderam ao quanto requerido em Edital sendo considerada
desclassificada no certame. E, por atenderem às exigências editalícias, as empresas
ECOENGE E3 ENGENHARIA SUSTENTÁVEL EIRELI ME, R CONSTRUTORA LTDA EPP,
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI ME e LIGA ENGENHARIA LTDA são consideradas
classificadas.

Fica desde já concedido prazo recursal.
Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.

Mata de São João, 03 de março de 2020.

Karynne Dórea
PRESIDENTE SUPLENTE COMPEL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Aos Srs. Licitantes: JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, M2L CONSTRUÇÕES LTDA, SATIVA
ENGENHARIA LTDA E LIGA ENGENHARIA LTDA.

Ref.: Tomada de Preços nº 07/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia
para execução de remanescentes e complementares da construção da Creche Municipal, localizada em
Sauípe, no Município de Mata de São João-BA.

A Prefeitura de Mata d’e São João, com base no Edital da Tomada de Preços nº. 07/2020, na
Lei Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, informa que após
análise das propostas de preços apresentadas identificou-se que por atenderem às exigências
editalícias, as empresas JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, M2L CONSTRUÇÕES LTDA,
SATIVA ENGENHARIA LTDA E LIGA ENGENHARIA LTDA são consideradas classificadas
no certame.

Fica desde já concedido prazo recursal.
Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.

Mata de São João, 03 de março de 2020.

Karynne Dórea
PRESIDENTE SUPLENTE COMPEL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Março de 2020
61 - Ano - Nº 3257

Quarta-feira
4 de Março de 2020
62 - Ano - Nº 3257

Mata de São João

Atos Administrativos

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIBQOZRWZFTYXUQU9DQCSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

