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Decretos

DECRETO Nº. 766/2020

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 nomeada a Sra. DANIELA PEREIRA MONTEIRO, para o cargo de
VICE - DIRETORA ESCOLAR, SÍMBOLO VUE, constante da, constante da Lei
Municipal nº. 711/2018, atualmente em vigor.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA
BAHIA, em 16 de JUNHO 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

Gestor - Otavio Marcelo Matos De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass de Comunicação
Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140 - Centro Administrativo
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DECRETO Nº. 767/2020

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 nomeada a Sra. GENISE SOBRAL DA SILVA OLIVEIRA, para o
cargo de COORDENADORA PEDAGÓGICA, SÍMBOLO CP, constante da Lei
Municipal nº. 706/2018, atualmente em vigor.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA
BAHIA, em 16 de JUNHO 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.
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DECRETO Nº. 768/2020

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 nomeada a Sra. FERNANDA SANTANA DE JESUS SANTOS,
para cargo de ASSISTENTE DE DIREÇÃO, SÍMBOLO AD,constante da Lei
Municipal Nº 706/2018, atualmente em vigor.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 16 de JUNHO 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.
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DECRETO Nº 769/2020

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 nomeada a Sra. EZILANE OLIVEIRA COSTA, para o cargo de
SECRETÁRIA ESCOLAR, SÍMBOLO SUE, constante da Lei Municipal Nº
706/2018, atualmente em vigor.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 16 de junho 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 765/2020

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 nomeado o Sr. ALESSANDRO CARVALHO LAUDANO, para o
cargo de DIRETOR ESCOLAR, SÍMBOLO DUE, constante da Lei Municipal n°
706/2018, atualmente em vigor.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 02 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA
BAHIA, em 16 de JUNHO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N° 13.805.528/0001-80
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
*REPUBLICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.053/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020 –
REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de
contracheques para atender as necessidades da Prefeitura de Mata de São João/BA. Empresa
Vencedora: DATA PRINT INFORMATICA DADOS VARIAVEIS & LOGISTICA LTDA ME que
apresentou valor total de R$ 13.299,00 (Treze mil e duzentos e noventa e nove reais) referente ao
Lote Único. Data da Assinatura: 10/06/2020. Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze)
meses, a contar de 30/07/2020. 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 N° 13.805.528/0001-80
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo nº. 1091/2020 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. Vencedora: JM ARQUITETOS
ASSOCIADOS LTDA EPP com o valor total de R$ 228.007,00 (Duzentos e vinte oito mil e sete reais) para o lote 1; OESTE –
ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA com o valor total de R$ 334.140,00 (Trezentos e trinta e
quatro mil,, cento e quarenta reais) para o lote 2; LNJ ENGENHARIA LTDA EPP com o valor total de R$ 499.000,00
(Quatrocentos e noventa e nove mil reais) para o lote 3 e R$ 305.000,00 (Trezentos e cinco mil reais) para o lote 4. O lote 5 foi
considerado fracassado. Data: 16/06/2020. OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ Nº 13.805.528/0001-80/11.144.137/0001-36
EXTRATO DOS CONTRATOS
Processo Administrativo nº. 1091/2020 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. CONTRATO Nº
234/2020, Empresa: JM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP com o valor total de R$ 228.007,00 (Duzentos e vinte
oito mil e sete reais) para o lote 1. CONTRATO Nº 235/2020, Empresa OESTE – ORGANIZAÇÃO ESTRADAS,
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA com o valor total de R$ 334.140,00 (Trezentos e trinta e quatro mil,, cento e
quarenta reais) para o lote 2. CONTRATO Nº 236/2020, Empresa LNJ ENGENHARIA LTDA EPP com o valor total de R$
499.000,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil reais) para o lote 3 e R$ 305.000,00 (Trezentos e cinco mil reais) para o
lote 4. Data: 16/06/2020. Vigência: até 31/12/2020. ÁUREO FRANCO E CASTRO JUNIOR – Secretário de Obras e
Serviços Públicos e TATIANE REBOUÇAS DA CRUZ MACHADO – Secretária de Saúde e Gestora do Fundo
Municipal de Saúde.
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PARECER N°. 01/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO EM LICITAÇÃO:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 10/2020
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representada pela Presidente
da Comissão de Licitações, através da Sra. Marceli Patrícia Pereira Rocha, com base na Lei 8.666/1993
de 21 de junho de 1993 e Lei 10.520/02 de 17 de julho de 2002, vem apresentar seus fundamentos em
referência ao RECURSO interposto tempestivamente, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP conforme o
exposto abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.
10/2020, OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para realizar Reforma de
Escolas da Zona Rural do Município de Mata de São João/BA (Escola Municipal Arnaldo de Souza Prado,
Escola Municipal Maria de Lourdes Seixas E Escola Municipal Catarino Ribeiro Da Silva), conforme
Resolução N° 1.387/2019 que “altera dispositivos da resolução TCM nº 1.346/2016, que dispõe sobre a
contabilização e aplicação dos créditos decorrentes de precatórios, oriundos de diferenças das
transferências do FUNDEF de exercícios anteriores, e estabelece outras providências.”
II –DOS FATOS
A Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 10/2020, Processo Administrativo nº. 5.258/2020,
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada de engenharia, para realizar Reforma de Escolas da
Zona Rural do Município de Mata de São João/BA (Escola Municipal Arnaldo de Souza Prado, Escola
Municipal Maria de Lourdes Seixas E Escola Municipal Catarino Ribeiro Da Silva), conforme Resolução N°
1.387/2019 que “altera dispositivos da resolução TCM nº 1.346/2016, que dispõe sobre a contabilização e
aplicação dos créditos decorrentes de precatórios, oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF de
exercícios anteriores, e estabelece outras providências.”. teve sua Sessão de Abertura iniciada no dia 14 de
maio de 2020, na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da Prefeitura do Município, em Sessão Pública, onde ali
foram registrados os preços ofertados pelas licitantes presentes.
As oito horas e trinta minutos do dia quatorze de maio de dois mil e vinte, na Sala de Reunião 06/COMPEL
Sede da Prefeitura do Município, localizada na Rua Luiz Antonio Garcez. 140 Centro, nesta Cidade, reuniu-se.
em Sessão Pública, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João,
designada pela Portaria n° 063/2019 e doravante denominada COMPEL para proceder á abertura da licitação
na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 10/2fl20:
Declarada aberta à Sessão, a Presidente da COMPEL constatou a presença de algumas empresas, vejam-se o
os valores apresentados pelas mesmas:
EMPRESA

VALOR

LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP RI 854.790,51
ARIEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP RI 942.879,30
JÁUA CONTRUÇÕES EIRELI EPP R$ 970.049,92
DIRECIONAL CONSTRUTORA LTDA ME RI 970290,77
MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LIDA EPP R$ 1.034.648,14
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME R$ 1.066.847,43
MV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI RS 1.103.179,40
EBA SERVIÇOS EIRELI EPP RI 1.120.108,94
G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI RI 1.280.924,57
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EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI EPP RI 1.280.975,23
COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP RI 1 326 729 20
CONSTRUTORA MAX LIDA ME R$ 1.334.343.06
VI& SERVIÇOS LIDA EPP RI 1.349.776,92
PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME RI 1.352.178,15
CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIDA R$ 1.436.609,82
REALIZA CONSTRUÇÕES LIDA R$ 1,478.663E8
A sessão foi então suspensa para que a documentação de proposta de preços seja analisada pela COMPEL e
Assessoria Técnica competente.

III –DO RECURSO

REF.: Recurso Administrativo interposto pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÔES ElRELI EPP por meio
eletrônico em 01 de junho de 2020, na seguinte forma:
JAUÁ CONSTRUÇÔES ElRELI EPP, já devidamente qualificado nos autos do processo licitatório em epigrafe,
vem, por meio de seu representante legal ao final firmado, com fulcro no artigo 109, I alínea "b", da Lei
866611993, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO em face de ato da Comissão Permanente de
Licitações do Município de Moto de São João, publicado no DOM que circulou no dia 22.05.2020, que julgou
classificados, entre outras empresas, LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP e ARIEL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
[...]
Abertos os envelopes com as propostas comerciais, a Douta Comissão de Licitação julgou classificadas as
empresas: LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP, ARIEL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA EPP, JAUÁ CONTRUÇÕES EIRELI EPP, DIRECIONAL CONSTRUTORA LTDA ME,
MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
ME, BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, EBA SERVIÇOS EIRELI EPP, G3 POLARIS
SERVIÇOS EIRELI, EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI EPP, COSTA EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP„ VRV SERVIÇOS LTDA EPP, PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME,
CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e REALIZA CONSTRUÇÕES LTDA, por atenderem ao
quanto requerido em Edital.
Ocorre que as referidas propostas de LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP, ARIEL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, não atendem a um requisito mínimo e indispensável para a
licitação em comento, qual seja: preço exequível.
[...]
Especialmente sobre a fase de classificação, o estatuto das licitações e contratos administrativos é muito claro
ao consignar que o exame das propostas será realizado segundo diretrizes consagradas no ato convocatório e
os preços correntes de mercado. Nesse sentido, merecem destaque os artigos 43, IV e V, 44, §3°, 48, II, todas
da Lei n° 8666/1993, abaixo, respectivamente, transcritas, in verbis:
A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: IV - verificação da
conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso com os preços correntes no
mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de
preços, os Quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. V - julgamento e classificação das propostas
de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital; No julgamento das propostas, a Comissão levará
em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas
e princípios estabelecidos por esta Lei. § 30. Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
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acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
Serão desclassificadas: II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994).
(Grifos e destaques nossos) Vê-se, das normas adrede transcritas, que a Lei de Licitações procurou, também
visando encontrar a proposta mais vantajosa, resguardar a Administração dos riscos de contratar licitante que
haja desrespeitado não apenas os requisitos do ato convocatório como, sobretudo, que haja apresentado preço
manifestamente inexequível, com custos de insumos incoerentes com os de mercado e coeficientes de
produtividade incompatíveis com a execução do objeto da contratação vindoura.
[...]
A. DOS PREÇOS UNITÁRIOS INEXEQUÍVEIS DAS EMPRESAS INDICADAS NESTE RECURSO Entretanto,
da análise da documentação acostada pelas empresas acima indicadas, verifica-se que as mesmas fizeram
letra morta das determinações vazadas no edital e na Lei n°8666/1993.
Isto porque os preços unitários apresentam valores inexequíveis, vez que foram apresentados valores irrisórios
para diversos itens da planilha.
III. DO PEDIDO
Tendo em vista todo o exposto, a ora Recorrente requer: I. Seja Recebido o presente recurso, haja vista estar
dentro do prazo; II. Notificar as empresas indicadas, quais sejam: LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EPP, ARIEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, para que apresentem a planilha com a
composição dos preços unitários ofertados, a fim de que, esta Administração, bem como os demais
participantes do certame, comprovem a real adequação ao documento editalício sob pena de, não o fazendo,
venham a ser desclassificadas.
IV- DA FUNDAMENTAÇÃO AO RECURSO
Trata-se de análise de Recurso Administrativo interposto pela empresa devidamente qualificada acima
Inicialmente cabe aqui esclarecer que todo o procedimento licitatório foi conduzido com lisura e em obediência
aos preceitos legais, observando de forma precípua os Princípios Constitucionais da Legalidade, da
Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade e da Probidade Administrativa, vez que o
respeito às vertentes constitucionais elencadas nos Princípios relacionados, condiciona esta Administração a
ater-se às determinações constantes na letra da lei.
Após conhecer as razões expostas na peça recursal apresentada, a Presidente da Comissão de Licitações
entende que
A Recorrente afirma que houve equivoco no julgamento de classificação das propostas das empresas
LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP e ARIEL CONSTRUÇÕES LTDA, proferindo
decisão em desacordo com o ordenamento jurídico, o que, não prospera que será demonstrado a seguir:
Não haverá de prosperar os fatos alegados no recurso manejado pela empresa RECORRENTE contra a
classificação das propostas financeiras das empresas LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EPP e ARIEL CONSTRUÇÕES LTDA na Concorrência Pública em epígrafe, de modo que a
decisão deve ser mantida.
Com efeito, as ofertas declaradas classificadas para o certame em tela atendem integralmente a todas as
exigências do edital e da Lei nº 8.666/93, além de apresentarem-se como as mais vantajosas para a entidade
contratante, em face do critério de “menor preço”.
As referidas propostas são perfeitamente exequíveis, segundo os critérios fixados no § 3º do art. 44 da Lei nº
8.666/93, não se podendo olvidar que o ato-regra da licitação previu em seu critério de julgamento Menor
Preço Global, logo, o contrato será executado sob o regime de empreitada por preço global.
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Esse regime de contratação veda a decomposição do preço em parcelas, de modo que à Administração
contratante descabe julgar as propostas levando em consideração apenas um ou outro item de sua
composição de custo.
De fato, a empreitada por preço global é a forma de se contratar a execução de uma obra ou serviço por preço
certo e total; é dizer, tem o seu valor certo predeterminado no contrato, insuscetível de ser discriminado
segundo frações da obra ou serviço por executar.
1

No particular, Hely Lopes Meirelles professa que
"empreitada por preço global é aquela em que a Administração
ajusta a remuneração do empreiteiro para a obra ou serviço
concluído na sua totalidade. O pagamento, entretanto, pode
efetuar-se parceladamente nas datas ou etapas indicadas no
contrato. É usual nesta modalidade de empreitada pedir-se no
edital a especificação dos preços unitários, tendo em vista a
obrigação do empreiteiro em aceitar os acréscimos e supressões
legais da obra pública ou serviço aos preços originariamente
ofertados, além de possibilitar a aferição da denominada
'composição de preços', mas essa especificação não desfigura
nem descaracteriza a empreitada por preço global, desde que as
propostas sejam julgadas e o contrato seja firmado pelo preço
final ofertado, embora reajustável. “
Nesta modalidade de empreitada o julgamento das propostas se
faz pela comparação dos preços finais de cada uma,
independentemente dos preços unitários que os compõem”.
Prestigiando esse entendimento, a consultoria jurídica do informativo ILC 2 assim já se manifestou em judicioso
parecer:
“em certame licitatório em que o critério de julgamento seja o
menor preço global, conforme se depreende da literalidade da
expressão, levar-se-á em consideração, no que tange ao preço,
o valor total.
Dessa forma, ainda que os licitantes apresentem planilhas de
custo em que os insumos formadores do preço final estejam
consignados unitariamente, com os respectivos valores, somente
será considerado para fins de julgamento o preço global”. 3 in
Licitação e Contrato Administrativo, SP: RT, 1997, 10ª ed, p. 267.
4 in Informativo de Licitação e Contrato, Ed. Zenite, Seção
Perguntas e Respostas, Setembro/99.
Ademais, e como anota Marçal Justen Filho 3 ·, para justificar a desclassificação da proposta,
"não basta que o preço seja inferior à estimativa de custos. Afinal,
a Administração não pode ser proibida de realizar um bom
negócio. É perfeitamente possível que a evolução tecnológica e o
desenvolvimento empresarial possibilitem reduções de custo não
previstas pela Administração".
Salienta-se ainda 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.
Não cabe à Administração a tarefa de fiscalização da lucratividade/prejuízo da empresa privada.
Veja-se ainda o quanto disposto no Art. 3º, da Lei nº 8.666/93:
o

“Art. 3 A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta
1

in Licitação e Contrato Administrativo, SP: RT, 1997, 10ª ed, p. 267
n Informativo de Licitação e Contrato, Ed. Zenite, Seção Perguntas e Respostas, Setembro/99
3
in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, SP: Aide, 2a ed., 1997, p. 265.
2
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mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos. “
Neste sentido, salienta-se ainda que a economia nas compras públicas consiste em reduzir ao mínimo possível
o custo dos recursos utilizados para desempenhar uma atividade a um nível de qualidade apropriado sem,
contudo, restringir a liberdade empresarial da licitante que participa do certame, para que possa mensurar seus
custos e pontos de lucro.
Para Marçal Justen Filho "a economicidade impõe adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto
de vista da gestão dos recursos públicos. (...) envolve o enfoque custo-benefício."
Há que se ponderar que não é todo e qualquer baixo preço em licitação que gera a necessidade da
desclassificação da proposta comercial, mas sim e tão somente aquele que acarreta dano efetivo ao erário.
Neste sentido, por mais que haja um preço unitário inferior em um ou mais itens da planilha da empresa, se o
preço global após o certame licitatório estiver dentro do preço estimado pela Administração óbvio é a ausência
de dano ao erário como, pelo contrário, a existência de economia no preço do contrato quando analisado no
geral.
A Corte de Contas da União já proferiu decisão de anulação de ato de desclassificação sob alegação de
inexequibilidade de preços, veja-se:

’’Representação de empresa participante de pregão eletrônico
conduzido pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
destinado à contratação de serviços terceirizados e continuados
de limpeza, asseio e conservação, apontara a desclassificação
indevida da proposta da representante, sob alegação de
inexequibilidade de preços, fundamentada “apenas na
informação de que a sua margem de lucro seria de 0,1%”.
Realizadas as oitivas regimentais após a suspensão cautelar do
certame, o relator, alinhado à unidade técnica, rejeitou as
justificativas apresentadas, destacando a Súmula-TCU 262
segundo a qual “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º,
alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção
relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração
dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta”. Mencionou ainda outras deliberações do Tribunal
no sentido de que “a desclassificação de proposta por
inexequibilidade deve ser objetivamente demonstrada, a partir de
critérios previamente publicados” (grifos do relator). Sobre a
questão da margem de lucro, o relator relembrou o Acórdão
325/2007-Plenário que, no seu entendimento, poderia ser
aplicado para a contratação de serviços continuados:
“Dependendo da escolha da estratégia comercial, a empresa
pode ser bem agressiva na proposta de preços, relegando a
segundo plano o retorno do investimento considerado para o
contrato … As motivações para perseguir o sucesso em uma
licitação em detrimento da remuneração possível pela execução
da obra variam: a empresa pode estar interessada na obra
específica por sinergia com suas atuais atividades; pode haver
interesse em quebrar barreiras impostas pelos concorrentes no
mercado …; pode haver interesse em incrementar o portfolio de
execução de obras da empresa; pode haver interesse na
formação de um novo fluxo de caixa advindo do contrato …
Esses exemplos podem traduzir ganhos indiretos atuais para
empresa ou mesmo ganho futuro, na ótica de longo prazo para o
mercado. Assim, é possível que empresas atuem com margem
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de lucro mínima em propostas para concorrer nas contratações
…, desde que bem estimados os custos diretos e indiretos.”. Por
fim, destacou o relator, “não há norma que fixe ou limite o
percentual de lucro das empresas”, de forma que “atuar sem
margem de lucro ou com margem mínima não encontra vedação
legal, depende da estratégia comercial da empresa e não
conduz, necessariamente, à inexecução da proposta”. O
Tribunal, seguindo o voto da relatoria, considerou procedente a
Representação e fixou prazo para a anulação do ato de
desclassificação da proposta da representante. Acórdão
3092/2014-Plenário, TC 020.363/2014-1, relator Ministro
Bruno Dantas, 12.11.2014.’
Observa-se que os valores ofertados dependem da estratégia comercial da empresa e não conduz,
necessariamente, à inexecução da proposta.
Nesse sentido é de suma importância colacionar julgados dos Tribunais abaixo indicados:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO TIPO MENOR
PREÇO GLOBAL.
1. O art. 44, § 3º, da Lei 8.666/93 veda apenas a apresentação
de proposta que apresente preços global ou unitários irrisórios,
não servindo de fundamento à desclassificação de proposta que,
a despeito de ter cotado o adicional noturno em valor superior
aos 40% estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho,
apresentou preço global mais vantajoso para a Administração. 2.
Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.”
(TRF, 1ª Região – 6ª Turma -AI n° 200301000093112 - ReI. Des.
MARIA ISABEL GALLOTI – julg. em 04.10.2004).”

“(TRF-2 - AG: 201002010020987, Relator: Desembargador
Federal CASTRO AGUIAR, Data de Julgamento: 28/07/2010,
QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação:
06/08/2010)
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, contra decisão
do MM. Juiz Federal Alfredo de Almeida Lopes, que, nos autos
de ação ordinária proposta por ATPENG Engenharia e
Empreendimentos
S.A,
concedeu
medida
cautelar,
objetivando a suspensão de certame relativo ao Edital de
Concorrência nº O6/2009, da UFRRJ.
Aduz a autora ATPENG que, após ter sido declarada
vencedora na Concorrência nº O6/2009, a Universidade Federal
Rural solicitou a apresentação da composição dos preços unitários
apresentados na planilha de "serviços gerais", referente a vários
itens, e, posteriormente, comunicou à autora a sua
desclassificação do certame.
Como causa de pedir, sustentou a empresa que foi
inicialmente declarada vencedora, por ter apresentado proposta de
menor preço global, em comparação com as demais concorrentes,
não tendo o edital fixado limites mínimos e máximos para os
preços unitários.
O Magistrado concedeu medida cautelar, para o fim de
suspender o certame, até a decisão final da lide.
Sustenta a Universidade Rural que a autora foi
desclassificada no processo licitatório, por ter sido detectado pela
área técnica da autarquia que a autora teria praticado o chamado
"jogo de planilhas", porquanto, apesar de a autora ter apresentado
proposta de menor preço global, não apresentou, de fato, a melhor
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proposta.
Alega a Universidade que a proposta da autora apresenta
itens com preços unitários incompatíveis com os preços praticados
pelo mercado e pelas tabelas referenciais usualmente utilizadas no
âmbito das entidades da Administração Pública, conforme
demonstrado em planilha orçamentária contida nos autos do
processo administrativo. Observa que a empresa não teria
apresentado suas composições de preços unitários, mas tão
somente os preços materiais e de mão-de-obra dos serviços. Faz
ver que a análise tão somente do valor do "preço global" não é
capaz de demonstrar a existência ou não do "jogo de planilhas".
Este só pode ser identificado pela análise minuciosa dos preços
dos itens da planilha orçamentária. Isto porque o chamado "jogo
de planilhas" é caracterizado pela majoração desproporcional de
alguns itens e pela cotação de outros itens com preços muito
abaixo do valor de marcado, de forma que, ao final, o preço global
se apresente com o menor valor.
Alega ainda a Universidade que a conduta dos seus
agentes pautou-se na obediência aos princípios da legalidade,
moralidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público,
impessoalidade, eficiência e vinculação ao instrumento
convocatório.
O parecer do Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento do agravo, para que seja suspenso o processo de
licitação até o julgamento da ação na origem.
É o relatório.
VOTO
[...]
A questão envolve concorrência pública, tendo-se como
critério de escolha o menor preço para a execução da empreitada
sob o regime de preço global, consoante os termos do edital,
segundo o qual será vencedora a licitante que apresentar a
proposta de acordo com as especificações nele estabelecidas e
ofertar o menor preço global.
Ora, a proposta da autora apresentou o menor preço
global dentre os participantes habilitados. Por sua vez, a autora foi
declarada vencedora, exatamente por apresentar a proposta de
menor valor global.
Isto não obstante, posteriormente, a empresa vencedora
foi surpreendida com a comunicação de sua desclassificação, sob
a justificativa de que a proposta de menor valor, ofertada pela
autora, apresenta itens com preços unitários incompatíveis com os
preços praticados pelo mercado e pelas tabelas referenciais
usualmente utilizadas no âmbito das entidades da Administração
Pública.
Na mesma ocasião em que foi desclassificada, foi
convocada a segunda colocada, que apresentou proposta em valor
superior em cerca de R$170.000,00 a mais do que o preço global
proposto pela autora.
Eis a razão pela qual tinha a autora fundado receio de que
houvesse adjudicação em prol da segunda colocada e de que
fosse com ela firmado o respectivo contrato administrativo, razão
por que requereu a concessão de antecipação de tutela.
Por outro prisma, sustenta a autora que sua
desclassificação violou, a um só tempo, uma série de preceitos
resguardados pela Lei 8.666/93, pois: (I) ignorou a preclusão da
fase de classificação das propostas; (II) desrespeitou o princípio de
vinculação ao edital, ao desclassificar a autora por fundamentos
absolutamente estranhos às disposições contidas no instrumento
convocatório; (III) deixou de levar em conta que o menor preço
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global oferecido pela demandante deveria se sobrepor a uns
poucos preços unitários supostamente incompatíveis com os
praticados pelo mercado; (IV) violou os princípios da supremacia
do interesse público, da economicidade e da eficiência, ao
desqualificar a autora que possuía a proposta que traria o menor
custo à Administração; e (V) apegou-se a um formalismo
excessivo.
Veja-se a fundamentação da decisão ora atacada, da
lavra do eminente Juiz Alfredo Lopes:
“Pela leitura das razões que fundamentaram a
desclassificação da proposta da autora, observa-se que reportamse a uma suposta infração ao item 12.7, alínea "c", do edital, que
determina a desclassificação das propostas que "apresentem
preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
de acordo com § 3° do art. 44, ou manifestamente inexeqüíveis, ou
seja, não satisfaçam as condições previstas no art. 48, §§ 1° e 2°
da Lei 8666/93, com as alterações empreendidas pela Lei
9648/98."
No caso, não foram detectados preços globais ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero. Ao contrário, o
parecer da Divisão de Obras apontou a existência de preços que
estariam demasiadamente inflados, mas não indicou nenhum
preço simbólico, irrisório ou de valor zero. Apenas o parecer do
órgão de assessoria jurídica concluiu que, se alguns preços tinham
sido inflados, então outros preços estariam muito abaixo do valor
de mercado.

[...]
EMENTA
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TIPO MENOR PREÇO
GLOBAL. PREÇOS UNITÁRIOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
I - Preenche os requisitos legais a proposta cujo valor global
está em inteira consonância com o estipulado no edital, ainda que
os preços unitários de alguns dos seus itens sejam incompatíveis
com os praticados pelo mercado ou com registros de preços
usualmente utilizáveis.
II - O art. 44, § 3º, da Lei 8.666/93 veda apresentação de
proposta com preços irrisórios, mas não serve de fundamento, só
por isso, para desclassificar proposta que, tendo apresentado
preços unitários incompatíveis com os praticados, apresenta preço
global mais vantajoso para a administração, muito menos para a
escolha de proposta com preço global mais elevado.
III – Agravo improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são
partes as acima indicadas.
Decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da Segunda Região, por unanimidade, negar provimento
ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2010 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL CASTRO AGUIAR
Relator”
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Logo, a partir do momento que uma empresa oferta determinado valor, fica esta obrigada a executar os
serviços da mesma forma, tendo perfeito domínio dos custos e dos preços que pode oferecer, assim como
ciência de todas as suas taxas, impostos, tarifas e obrigações, descabendo à Administração qualquer
constrangimento no sentido de lhes impor preços mínimos.
Caso ocorra qualquer problema no ato da prestação dos serviços as medidas cabíveis devem ser tomadas
através de procedimento especifico.
Salientamos que a Administração irá fiscalizar o andamento da prestação dos serviços através do fiscal do
Contrato a ser firmado sugerido pela Administração, o que poderá ser feito também por qualquer outro
interessado, a exemplo da RECORRENTE.
Marçal Justen Filho[1] assim leciona:
“[...] A questão fundamental não reside no valor da proposta, por
mais ínfimo que o seja – o problema é a impossibilidade de o
licitante executar aquilo que ofertou. A formulação desse juízo
envolve uma avaliação da capacidade patrimonial do licitante. Se
ele dispuser de recursos suficientes e resolver incorrer em
prejuízo, essa será uma decisão empresarial privada. [...] Sob esse
ângulo, chega a ser paradoxal a recusa da Administração em
receber proposta excessivamente vantajosa. Aliás, observe-se que
a eliminação de ofertas de valor reduzido pode configurar, por si
só, uma ofensa aos princípios da competição leal. Num sistema
capitalista, os agentes econômicos são livres para formular
propostas e, ao longo da competição pela clientela, promover a
redução contínua de seus preços. Logo, impedir uma prática
essencial ao capitalismo caracteriza uma distorção do processo de
competição, em que se pretende impedir a obtenção de
contratação por aquele que formula a proposta de menor valor”.
Faz-se necessário esclarecer ainda que 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%
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração,
ou
b) valor orçado pela administração.
Assim, não há o que se falar inexequibilidade das Propostas apresentadas pelas RECORRIDAS, tendo em
vista que as mesmas foram apresentadas dentro do parâmetro estabelecido pela legislação pertinente.

Derradeiramente, entende a Presidente da COMPEL que as propostas apresentadas pelas empresas
LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP e ARIEL CONSTRUÇÕES LTDA encontram-se
compatíveis com o critério de julgamento estabelecido no Edital, qual seja, “MENOR PREÇO GLOBAL”. Logo,
as alegações apresentadas na Peça Recursal não são suficientes para alterar julgamento dado anteriormente.
V- DO PARECER
Tendo em vista que se consideradas procedentes as razões apresentadas no Recurso interposto
tempestivamente pela RECORRENTE esta Administração estará ferindo o Principio da Isonomia; uma vez que
a Administração Pública deve se ater as circunstancias que envolvem os procedimentos administrativos,
considerando o bom senso, bem como, os princípios da racionalidade, economia processual, razoabilidade, a
proporcionalidade e o formalismo ponderado.
Tendo em vista o Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteia a conduta dos
licitantes e dos agentes públicos, a qual tem que ser lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes
e as regras da boa administração.
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Considerando que ao descumprir normas constantes do Edital a Administração Pública se frustra a própria
razão de ser da Licitação e viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a Legalidade,
a Moralidade, a Isonomia.
Diante do exposto, a Presidente da COMPEL do Município à luz do objeto licitado e da conformidade das
condições editalícias com o ordenamento jurídico, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já expostos,
opina quanto ao conhecimento do RECURSO interposto pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP.eis que preenche os requisitos de admissibilidade e julgamento de IMPROCEDÊNCIA posto restar
comprovado nos autos que não apresentou razões para alteração do julgamento dado anteriormente.
Os autos serão encaminhados à Autoridade Superior para análise, cuja decisão final deste julgamento será
feita na forma da Lei e permanecem com vista franqueada aos interessados.
Em atenção ao Art. 109, § 4º, da Lei 8.666/93, encaminham-se os autos ao Senhor Otávio Marcelo Matos de
Oliveira, Prefeito do Município, para sua análise e superior decisão.
Publique-se, após o transcurso do da decisão final deste julgamento.
SMJ
Mata de São João, 15 de junho de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 10/2020
DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO:
Empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO no uso das suas atribuições legais, em conformidade
com o disposto no art. 109, § 4º da Lei 8666/93, dispõe que:
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela Licitante, JAUÁ CONSTRUÇÕES
EIRELI EPP por meio eletrônico, esclarececompel@gmail.com;
CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer N°. 001,
datado de 15 de junho de 2020, e a decisão em opinar pela IMPROCEDÊNCIA do RECURSO interposto pela
empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. referente á CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 10/2020, cujo
objeto é Contratação de empresa especializada de engenharia, para realizar Reforma de Escolas da Zona
Rural do Município de Mata de São João/BA (Escola Municipal Arnaldo de Souza Prado, Escola Municipal
Maria de Lourdes Seixas E Escola Municipal Catarino Ribeiro Da Silva), conforme Resolução N° 1.387/2019
que “altera dispositivos da resolução TCM nº 1.346/2016, que dispõe sobre a contabilização e aplicação dos
créditos decorrentes de precatórios, oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF de exercícios
anteriores, e estabelece outras providências.”
RESOLVE
Julgar IMPROCEDENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES
EIRELI EPP. em referência ao Certame da Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA tombada sob
o Nº. 10/2020, Processo Administrativo Nº. 5.176/2020

Mata de São João, 16 de junho de 2020

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João
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PARECER N°. 02/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 10/2020
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representada pela
Presidente da Comissão de Licitações, através da Sra. Marceli Patrícia Pereira Rocha, com
base na Lei 8.666/1993 de 21 de junho de 1993 e Lei 10.520/02 de 17 de julho de 2002, vem
apresentar seus fundamentos em referência ao RECURSO interposto tempestivamente, ARIEL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP conforme o exposto abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N°. 10/2020, OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para
realizar Reforma de Escolas da Zona Rural do Município de Mata de São João/BA (Escola
Municipal Arnaldo de Souza Prado, Escola Municipal Maria de Lourdes Seixas E Escola
Municipal Catarino Ribeiro Da Silva), conforme Resolução N° 1.387/2019 que “altera
dispositivos da resolução TCM nº 1.346/2016, que dispõe sobre a contabilização e aplicação
dos créditos decorrentes de precatórios, oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF
de exercícios anteriores, e estabelece outras providências.”
II –DOS FATOS
A Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 10/2020, Processo Administrativo nº.
5.258/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada de engenharia, para realizar
Reforma de Escolas da Zona Rural do Município de Mata de São João/BA (Escola Municipal
Arnaldo de Souza Prado, Escola Municipal Maria de Lourdes Seixas E Escola Municipal Catarino
Ribeiro Da Silva), conforme Resolução N° 1.387/2019 que “altera dispositivos da resolução TCM nº
1.346/2016, que dispõe sobre a contabilização e aplicação dos créditos decorrentes de precatórios,
oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF de exercícios anteriores, e estabelece outras
providências.”. teve sua Sessão de Abertura iniciada no dia 14 de maio de 2020, na Sala de
Reunião 06/COMPEL Sede da Prefeitura do Município, em Sessão Pública, onde ali foram
registrados os preços ofertados pelas licitantes presentes.
As oito horas e trinta minutos do dia quatorze de maio de dois mil e vinte, na Sala de Reunião
06/COMPEL Sede da Prefeitura do Município, localizada na Rua Luiz Antonio Garcez. 140 Centro,
nesta Cidade, reuniu-se. em Sessão Pública, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Mata de São João, designada pela Portaria n° 063/2019 e doravante denominada
COMPEL para proceder á abertura da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°
10/2fl20:
Declarada aberta à Sessão, a Presidente da COMPEL constatou a presença de algumas empresas,
vejam-se o os valores apresentados pelas mesmas:
EMPRESA

VALOR

LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP RI 854.790,51
ARIEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP RI 942.879,30
JÁUA CONTRUÇÕES EIRELI EPP R$ 970.049,92
DIRECIONAL CONSTRUTORA LTDA ME RI 970290,77
MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LIDA EPP R$ 1.034.648,14
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EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME R$ 1.066.847,43
MV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI RS 1.103.179,40
EBA SERVIÇOS EIRELI EPP RI 1.120.108,94
G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI RI 1.280.924,57
EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI EPP RI 1.280.975,23
COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP RI 1 326 729 20
CONSTRUTORA MAX LIDA ME R$ 1.334.343.06
VI& SERVIÇOS LIDA EPP RI 1.349.776,92
PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME RI 1.352.178,15
CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIDA R$ 1.436.609,82
REALIZA CONSTRUÇÕES LIDA R$ 1,478.663E8
A sessão foi então suspensa para que a documentação de proposta de preços seja analisada pela
COMPEL e Assessoria Técnica competente.

III –DO RECURSO
REF.: Recurso Administrativo interposto pela empresa ARIEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA-EPP por meio eletrônico em 02 de junho de 2020, na seguinte forma:
Alega a RECORRENTE que: [...] é necessário rever o equivocado julgamento da classificação da
proposta da empresa LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP;
Alega que “ a proposta da RECORRIDA é composta de itens com preços unitários incapazes de
serem praticados no mercado, quais sejam: Kit de porta de madeira tipo Mexicana, Emboço,
Contrapiso, Luminária autônoma de emergência e Luminária de sobrepor.”
Alega que: “os preços unitários ofertados pela recorrida, acima indicados, são tão baixos que
certamente é impossível fazer as composições dos mesmos de forma regular, dentro de um padrão
minimamente aceitável, diante dos diversos custos a serem considerados”
IV- DA FUNDAMENTAÇÃO AO RECURSO

Trata-se de análise de Recurso Administrativo interposto pela empresa devidamente qualificada
acima
Inicialmente cabe aqui esclarecer que todo o procedimento licitatório foi conduzido com lisura e em
obediência aos preceitos legais, observando de forma precípua os Princípios Constitucionais da
Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade e da Probidade
Administrativa, vez que o respeito às vertentes constitucionais elencadas nos Princípios
relacionados, condiciona esta Administração a ater-se às determinações constantes na letra da lei.
Após conhecer as razões expostas na peça recursal apresentada, a Presidente da Comissão de
Licitações entende que
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A Recorrente afirma que houve equivoco no julgamento de classificação da proposta da empresa
LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP proferindo decisão em desacordo
com o ordenamento jurídico, o que, não prospera que será demonstrado a seguir:
Não haverá de prosperar os fatos alegados no recurso manejado pela empresa RECORRENTE
contra a classificação da proposta financeira da empresa LIENCBRAS DO BRASIL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP na Concorrência Pública em epígrafe, de modo que a decisão
deve ser mantida.
Com efeito, a oferta declarada classificada para o certame em tela atende integralmente a todas as
exigências do edital e da Lei nº 8.666/93, além de apresentar-se como a mais vantajosa para a
entidade contratante, em face do critério de “menor preço”.
A referida proposta é perfeitamente exequível, segundo os critérios fixados no § 3º do art. 44 da Lei
nº 8.666/93, não se podendo olvidar que o ato-regra da licitação previu em seu critério de
julgamento Menor Preço Global, logo, o contrato será executado sob o regime de empreitada por
preço global.
Esse regime de contratação veda a decomposição do preço em parcelas, de modo que à
Administração contratante descabe julgar as propostas levando em consideração apenas um ou
outro item de sua composição de custo.
De fato, a empreitada por preço global é a forma de se contratar a execução de uma obra ou serviço
por preço certo e total; é dizer, tem o seu valor certo predeterminado no contrato, insuscetível de ser
discriminado segundo frações da obra ou serviço por executar.
1
No particular, Hely Lopes Meirelles professa que

"empreitada por preço global é aquela em que a Administração
ajusta a remuneração do empreiteiro para a obra ou serviço
concluído na sua totalidade. O pagamento, entretanto, pode
efetuar-se parceladamente nas datas ou etapas indicadas no
contrato. É usual nesta modalidade de empreitada pedir-se no
edital a especificação dos preços unitários, tendo em vista a
obrigação do empreiteiro em aceitar os acréscimos e supressões
legais da obra pública ou serviço aos preços originariamente
ofertados, além de possibilitar a aferição da denominada
'composição de preços', mas essa especificação não desfigura
nem descaracteriza a empreitada por preço global, desde que as
propostas sejam julgadas e o contrato seja firmado pelo preço
final ofertado, embora reajustável. “
Nesta modalidade de empreitada o julgamento das propostas se
faz pela comparação dos preços finais de cada uma,
independentemente dos preços unitários que os compõem”.

Prestigiando esse entendimento, a consultoria jurídica do informativo ILC 2 assim já se manifestou
em judicioso parecer:
“em certame licitatório em que o critério de julgamento seja o
menor preço global, conforme se depreende da literalidade da
expressão, levar-se-á em consideração, no que tange ao preço,
o valor total.
Dessa forma, ainda que os licitantes apresentem planilhas de
custo em que os insumos formadores do preço final estejam
consignados unitariamente, com os respectivos valores, somente
será considerado para fins de julgamento o preço global”. 3 in
1
2

in Licitação e Contrato Administrativo, SP: RT, 1997, 10ª ed, p. 267
n Informativo de Licitação e Contrato, Ed. Zenite, Seção Perguntas e Respostas, Setembro/99
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Licitação e Contrato Administrativo, SP: RT, 1997, 10ª ed, p. 267.
4 in Informativo de Licitação e Contrato, Ed. Zenite, Seção
Perguntas e Respostas, Setembro/99.

Ademais, e como anota Marçal Justen Filho 3 ·, para justificar a desclassificação da proposta,
"não basta que o preço seja inferior à estimativa de custos. Afinal,
a Administração não pode ser proibida de realizar um bom
negócio. É perfeitamente possível que a evolução tecnológica e o
desenvolvimento empresarial possibilitem reduções de custo não
previstas pela Administração".

Salienta-se ainda 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.
Não cabe à Administração a tarefa de fiscalização da lucratividade/prejuízo da empresa privada.
Veja-se ainda o quanto disposto no Art. 3º, da Lei nº 8.666/93:
“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos. “

Neste sentido, salienta-se ainda que a economia nas compras públicas consiste em reduzir ao
mínimo possível o custo dos recursos utilizados para desempenhar uma atividade a um nível de
qualidade apropriado sem, contudo, restringir a liberdade empresarial da licitante que participa do
certame, para que possa mensurar seus custos e pontos de lucro.
Para Marçal Justen Filho "a economicidade impõe adoção da solução mais conveniente e eficiente
sob o ponto de vista da gestão dos recursos públicos. (...) envolve o enfoque custo-benefício."
Há que se ponderar que não é todo e qualquer baixo preço em licitação que gera a necessidade da
desclassificação da proposta comercial, mas sim e tão somente aquele que acarreta dano efetivo ao
erário.
Neste sentido, por mais que haja um preço unitário inferior em um ou mais itens da planilha da
empresa, se o preço global após o certame licitatório estiver dentro do preço estimado pela
Administração óbvio é a ausência de dano ao erário como, pelo contrário, a existência de economia
no preço do contrato quando analisado no geral.
A Corte de Contas da União já proferiu decisão de anulação de ato de desclassificação sob
alegação de inexequibilidade de preços, veja-se:
’’Representação de empresa participante de pregão eletrônico
conduzido pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
destinado à contratação de serviços terceirizados e continuados
de limpeza, asseio e conservação, apontara a desclassificação
indevida da proposta da representante, sob alegação de
inexequibilidade de preços, fundamentada “apenas na
3

in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, SP: Aide, 2a ed., 1997, p. 265.
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informação de que a sua margem de lucro seria de 0,1%”.
Realizadas as oitivas regimentais após a suspensão cautelar do
certame, o relator, alinhado à unidade técnica, rejeitou as
justificativas apresentadas, destacando a Súmula-TCU 262
segundo a qual “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º,
alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção
relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração
dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta”. Mencionou ainda outras deliberações do Tribunal
no sentido de que “a desclassificação de proposta por
inexequibilidade deve ser objetivamente demonstrada, a partir de
critérios previamente publicados” (grifos do relator). Sobre a
questão da margem de lucro, o relator relembrou o Acórdão
325/2007-Plenário que, no seu entendimento, poderia ser
aplicado para a contratação de serviços continuados:
“Dependendo da escolha da estratégia comercial, a empresa
pode ser bem agressiva na proposta de preços, relegando a
segundo plano o retorno do investimento considerado para o
contrato … As motivações para perseguir o sucesso em uma
licitação em detrimento da remuneração possível pela execução
da obra variam: a empresa pode estar interessada na obra
específica por sinergia com suas atuais atividades; pode haver
interesse em quebrar barreiras impostas pelos concorrentes no
mercado …; pode haver interesse em incrementar o portfolio de
execução de obras da empresa; pode haver interesse na
formação de um novo fluxo de caixa advindo do contrato …
Esses exemplos podem traduzir ganhos indiretos atuais para
empresa ou mesmo ganho futuro, na ótica de longo prazo para o
mercado. Assim, é possível que empresas atuem com margem
de lucro mínima em propostas para concorrer nas contratações
…, desde que bem estimados os custos diretos e indiretos.”. Por
fim, destacou o relator, “não há norma que fixe ou limite o
percentual de lucro das empresas”, de forma que “atuar sem
margem de lucro ou com margem mínima não encontra vedação
legal, depende da estratégia comercial da empresa e não
conduz, necessariamente, à inexecução da proposta”. O
Tribunal, seguindo o voto da relatoria, considerou procedente a
Representação e fixou prazo para a anulação do ato de
desclassificação da proposta da representante. Acórdão
3092/2014-Plenário, TC 020.363/2014-1, relator Ministro
Bruno Dantas, 12.11.2014.’

Observa-se que os valores ofertados dependem da estratégia comercial da empresa e não conduz,
necessariamente, à inexecução da proposta.
Nesse sentido é de suma importância colacionar julgados dos Tribunais abaixo indicados:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO TIPO MENOR
PREÇO GLOBAL.
1. O art. 44, § 3º, da Lei 8.666/93 veda apenas a apresentação
de proposta que apresente preços global ou unitários irrisórios,
não servindo de fundamento à desclassificação de proposta que,
a despeito de ter cotado o adicional noturno em valor superior
aos 40% estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho,
apresentou preço global mais vantajoso para a Administração. 2.
Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.”
(TRF, 1ª Região – 6ª Turma -AI n° 200301000093112 - ReI. Des.
MARIA ISABEL GALLOTI – julg. em 04.10.2004).”

“(TRF-2 - AG: 201002010020987, Relator: Desembargador
Federal CASTRO AGUIAR, Data de Julgamento: 28/07/2010,
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QUINTA TURMA
06/08/2010)

ESPECIALIZADA,

Data

de

Publicação:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, contra decisão
do MM. Juiz Federal Alfredo de Almeida Lopes, que, nos autos
de ação ordinária proposta por ATPENG Engenharia e
Empreendimentos
S.A,
concedeu
medida
cautelar,
objetivando a suspensão de certame relativo ao Edital de
Concorrência nº O6/2009, da UFRRJ.
Aduz a autora ATPENG que, após ter sido declarada
vencedora na Concorrência nº O6/2009, a Universidade Federal
Rural solicitou a apresentação da composição dos preços unitários
apresentados na planilha de "serviços gerais", referente a vários
itens, e, posteriormente, comunicou à autora a sua
desclassificação do certame.
Como causa de pedir, sustentou a empresa que foi
inicialmente declarada vencedora, por ter apresentado proposta de
menor preço global, em comparação com as demais concorrentes,
não tendo o edital fixado limites mínimos e máximos para os
preços unitários.
O Magistrado concedeu medida cautelar, para o fim de
suspender o certame, até a decisão final da lide.
Sustenta a Universidade Rural que a autora foi
desclassificada no processo licitatório, por ter sido detectado pela
área técnica da autarquia que a autora teria praticado o chamado
"jogo de planilhas", porquanto, apesar de a autora ter apresentado
proposta de menor preço global, não apresentou, de fato, a melhor
proposta.
Alega a Universidade que a proposta da autora apresenta
itens com preços unitários incompatíveis com os preços praticados
pelo mercado e pelas tabelas referenciais usualmente utilizadas no
âmbito das entidades da Administração Pública, conforme
demonstrado em planilha orçamentária contida nos autos do
processo administrativo. Observa que a empresa não teria
apresentado suas composições de preços unitários, mas tão
somente os preços materiais e de mão-de-obra dos serviços. Faz
ver que a análise tão somente do valor do "preço global" não é
capaz de demonstrar a existência ou não do "jogo de planilhas".
Este só pode ser identificado pela análise minuciosa dos preços
dos itens da planilha orçamentária. Isto porque o chamado "jogo
de planilhas" é caracterizado pela majoração desproporcional de
alguns itens e pela cotação de outros itens com preços muito
abaixo do valor de marcado, de forma que, ao final, o preço global
se apresente com o menor valor.
Alega ainda a Universidade que a conduta dos seus
agentes pautou-se na obediência aos princípios da legalidade,
moralidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público,
impessoalidade, eficiência e vinculação ao instrumento
convocatório.
O parecer do Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento do agravo, para que seja suspenso o processo de
licitação até o julgamento da ação na origem.
É o relatório.
VOTO
[...]
A questão envolve concorrência pública, tendo-se como
critério de escolha o menor preço para a execução da empreitada
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: 5XGU6LAG2KJKVRDQKLEVIQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
16 de Junho de 2020
26 - Ano - Nº 3349

Mata de São João

sob o regime de preço global, consoante os termos do edital,
segundo o qual será vencedora a licitante que apresentar a
proposta de acordo com as especificações nele estabelecidas e
ofertar o menor preço global.
Ora, a proposta da autora apresentou o menor preço
global dentre os participantes habilitados. Por sua vez, a autora foi
declarada vencedora, exatamente por apresentar a proposta de
menor valor global.
Isto não obstante, posteriormente, a empresa vencedora
foi surpreendida com a comunicação de sua desclassificação, sob
a justificativa de que a proposta de menor valor, ofertada pela
autora, apresenta itens com preços unitários incompatíveis com os
preços praticados pelo mercado e pelas tabelas referenciais
usualmente utilizadas no âmbito das entidades da Administração
Pública.
Na mesma ocasião em que foi desclassificada, foi
convocada a segunda colocada, que apresentou proposta em valor
superior em cerca de R$170.000,00 a mais do que o preço global
proposto pela autora.
Eis a razão pela qual tinha a autora fundado receio de que
houvesse adjudicação em prol da segunda colocada e de que
fosse com ela firmado o respectivo contrato administrativo, razão
por que requereu a concessão de antecipação de tutela.
Por outro prisma, sustenta a autora que sua
desclassificação violou, a um só tempo, uma série de preceitos
resguardados pela Lei 8.666/93, pois: (I) ignorou a preclusão da
fase de classificação das propostas; (II) desrespeitou o princípio de
vinculação ao edital, ao desclassificar a autora por fundamentos
absolutamente estranhos às disposições contidas no instrumento
convocatório; (III) deixou de levar em conta que o menor preço
global oferecido pela demandante deveria se sobrepor a uns
poucos preços unitários supostamente incompatíveis com os
praticados pelo mercado; (IV) violou os princípios da supremacia
do interesse público, da economicidade e da eficiência, ao
desqualificar a autora que possuía a proposta que traria o menor
custo à Administração; e (V) apegou-se a um formalismo
excessivo.
Veja-se a fundamentação da decisão ora atacada, da
lavra do eminente Juiz Alfredo Lopes:
“Pela leitura das razões que fundamentaram a
desclassificação da proposta da autora, observa-se que reportamse a uma suposta infração ao item 12.7, alínea "c", do edital, que
determina a desclassificação das propostas que "apresentem
preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
de acordo com § 3° do art. 44, ou manifestamente inexeqüíveis, ou
seja, não satisfaçam as condições previstas no art. 48, §§ 1° e 2°
da Lei 8666/93, com as alterações empreendidas pela Lei
9648/98."
No caso, não foram detectados preços globais ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero. Ao contrário, o
parecer da Divisão de Obras apontou a existência de preços que
estariam demasiadamente inflados, mas não indicou nenhum
preço simbólico, irrisório ou de valor zero. Apenas o parecer do
órgão de assessoria jurídica concluiu que, se alguns preços tinham
sido inflados, então outros preços estariam muito abaixo do valor
de mercado.

[...]
EMENTA
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TIPO MENOR PREÇO
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GLOBAL. PREÇOS UNITÁRIOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
I - Preenche os requisitos legais a proposta cujo valor global
está em inteira consonância com o estipulado no edital, ainda que
os preços unitários de alguns dos seus itens sejam incompatíveis
com os praticados pelo mercado ou com registros de preços
usualmente utilizáveis.
II - O art. 44, § 3º, da Lei 8.666/93 veda apresentação de
proposta com preços irrisórios, mas não serve de fundamento, só
por isso, para desclassificar proposta que, tendo apresentado
preços unitários incompatíveis com os praticados, apresenta preço
global mais vantajoso para a administração, muito menos para a
escolha de proposta com preço global mais elevado.
III – Agravo improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são
partes as acima indicadas.
Decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da Segunda Região, por unanimidade, negar provimento
ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2010 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL CASTRO AGUIAR
Relator”

Logo, a partir do momento que uma empresa oferta determinado valor, fica esta obrigada a executar
os serviços da mesma forma, tendo perfeito domínio dos custos e dos preços que pode oferecer,
assim como ciência de todas as suas taxas, impostos, tarifas e obrigações, descabendo à
Administração qualquer constrangimento no sentido de lhes impor preços mínimos.
Caso ocorra qualquer problema no ato da prestação dos serviços as medidas cabíveis devem ser
tomadas através de procedimento especifico.
Salientamos que a Administração irá fiscalizar o andamento da prestação dos serviços através do
fiscal do Contrato a ser firmado sugerido pela Administração, o que poderá ser feito também por
qualquer outro interessado, a exemplo da RECORRENTE.
Marçal Justen Filho[1] assim leciona:
“[...] A questão fundamental não reside no valor da proposta, por
mais ínfimo que o seja – o problema é a impossibilidade de o
licitante executar aquilo que ofertou. A formulação desse juízo
envolve uma avaliação da capacidade patrimonial do licitante. Se
ele dispuser de recursos suficientes e resolver incorrer em
prejuízo, essa será uma decisão empresarial privada. [...] Sob esse
ângulo, chega a ser paradoxal a recusa da Administração em
receber proposta excessivamente vantajosa. Aliás, observe-se que
a eliminação de ofertas de valor reduzido pode configurar, por si
só, uma ofensa aos princípios da competição leal. Num sistema
capitalista, os agentes econômicos são livres para formular
propostas e, ao longo da competição pela clientela, promover a
redução contínua de seus preços. Logo, impedir uma prática
essencial ao capitalismo caracteriza uma distorção do processo de
competição, em que se pretende impedir a obtenção de
contratação por aquele que formula a proposta de menor valor”.
Faz-se necessário esclarecer ainda que 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
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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%
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração,
ou
b) valor orçado pela administração.

Assim, não há o que se falar inexequibilidade da Proposta apresentada pela RECORRIDA, tendo
em vista que a mesma foi apresentada dentro do parâmetro estabelecido pela legislação pertinente.
Derradeiramente, entende a Presidente da COMPEL que a proposta apresentada pela empresa
LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP encontra-se compatível com o
critério de julgamento estabelecido no Edital, qual seja, “MENOR PREÇO GLOBAL”. Logo, as
alegações apresentadas na Peça Recursal não são suficientes para alterar julgamento dado
anteriormente.
V- DO PARECER
Tendo em vista que se consideradas procedentes as razões apresentadas no Recurso interposto
tempestivamente pela RECORRENTE esta Administração estará ferindo o Principio da Isonomia; uma vez que
a Administração Pública deve se ater as circunstancias que envolvem os procedimentos administrativos,
considerando o bom senso, bem como, os princípios da racionalidade, economia processual, razoabilidade, a
proporcionalidade e o formalismo ponderado.
Tendo em vista o Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteia a conduta dos
licitantes e dos agentes públicos, a qual tem que ser lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes
e as regras da boa administração.
Considerando que ao descumprir normas constantes do Edital a Administração Pública se frustra a própria
razão de ser da Licitação e viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a Legalidade,
a Moralidade, a Isonomia.
Diante do exposto, a Presidente da COMPEL do Município à luz do objeto licitado e da conformidade das
condições editalícias com o ordenamento jurídico, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já expostos,
opina quanto ao conhecimento do RECURSO interposto pela empresa ARIEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA-EPP.eis que preenche os requisitos de admissibilidade e julgamento de IMPROCEDÊNCIA posto restar
comprovado nos autos que não apresentou razões para alteração do julgamento dado anteriormente.
Os autos serão encaminhados à Autoridade Superior para análise, cuja decisão final deste julgamento será
feita na forma da Lei e permanecem com vista franqueada aos interessados.
Em atenção ao Art. 109, § 4º, da Lei 8.666/93, encaminham-se os autos ao Senhor Otávio Marcelo Matos de
Oliveira, Prefeito do Município, para sua análise e superior decisão.
Publique-se, após o transcurso do da decisão final deste julgamento.
SMJ
Mata de São João, 15 de junho de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 10/2020
DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO:
Empresa ARIEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO no uso das suas atribuições legais, em conformidade
com o disposto no art. 109, § 4º da Lei 8666/93, dispõe que:
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela Licitante, ARIEL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA-EPP por meio eletrônico, esclarececompel@gmail.com;
CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer N°. 002,
datado de 15 de junho de 2020, e a decisão em opinar pela IMPROCEDÊNCIA do RECURSO interposto pela
empresa ARIEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP. referente á CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.
10/2020, cujo objeto é Contratação de empresa especializada de engenharia, para realizar Reforma de Escolas
da Zona Rural do Município de Mata de São João/BA (Escola Municipal Arnaldo de Souza Prado, Escola
Municipal Maria de Lourdes Seixas E Escola Municipal Catarino Ribeiro Da Silva), conforme Resolução N°
1.387/2019 que “altera dispositivos da resolução TCM nº 1.346/2016, que dispõe sobre a contabilização e
aplicação dos créditos decorrentes de precatórios, oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF de
exercícios anteriores, e estabelece outras providências.”
RESOLVE
Julgar IMPROCEDENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa ARIEL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA-EPP. em referência ao Certame da Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA
tombada sob o Nº. 10/2020, Processo Administrativo Nº. 5.176/2020

Mata de São João, 16 de junho de 2020

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João
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Aos Srs. Licitantes: LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP, ARIEL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, JÁUA CONTRUÇÕES EIRELI EPP, DIRECIONAL
CONSTRUTORA LTDA ME, MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, EFICAZ
CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME, BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, EBA
SERVIÇOS EIRELI EPP, G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
EIRELI EPP, COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, CONSTRUTORA MAX LTDA ME, VRV
SERVIÇOS LTDA EPP, PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME, CS
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e REALIZA CONSTRUÇÕES LTDA.
Ref.: Concorrência Pública nº. 10/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia,
para realizar Reforma de Escolas da Zona Rural do Município de Mata de São João/BA (Escola Municipal
Arnaldo de Souza Prado, Escola Municipal Maria de Lourdes Seixas E Escola Municipal Catarino Ribeiro
Da Silva), conforme Resolução N° 1.387/2019 que “altera dispositivos da resolução TCM nº 1.346/2016,
que dispõe sobre a contabilização e aplicação dos créditos decorrentes de precatórios, oriundos de
diferenças das transferências do FUNDEF de exercícios anteriores, e estabelece outras providências”.
A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Concorrência Pública nº. 10/2020, na Lei
Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, informa IMPROCEDÊNCIA do
RECURSO interposto pela empresa ARIEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

O Parecer segue anexo
Fica desde já estabelecida a data de 18 de junho de 2020, ás 09:00 para Abertura dos
Envelopes de Habilitação das 03 (três) primeiras colocadas na Sede da Prefeitura do
Município – Sala de Reunião COMPEL, localizada na Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140,
Centro, Mata de São João-Ba

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 16 de junho de 2020.

Thais Soares
Subcoordenadora de Processos Licitatórios
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Aos Srs. Licitantes: LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP, ARIEL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, JÁUA CONTRUÇÕES EIRELI EPP, DIRECIONAL
CONSTRUTORA LTDA ME, MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, EFICAZ
CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME, BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, EBA
SERVIÇOS EIRELI EPP, G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
EIRELI EPP, COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, CONSTRUTORA MAX LTDA ME, VRV
SERVIÇOS LTDA EPP, PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME, CS
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e REALIZA CONSTRUÇÕES LTDA.
Ref.: Concorrência Pública nº. 10/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia,
para realizar Reforma de Escolas da Zona Rural do Município de Mata de São João/BA (Escola Municipal
Arnaldo de Souza Prado, Escola Municipal Maria de Lourdes Seixas E Escola Municipal Catarino Ribeiro
Da Silva), conforme Resolução N° 1.387/2019 que “altera dispositivos da resolução TCM nº 1.346/2016,
que dispõe sobre a contabilização e aplicação dos créditos decorrentes de precatórios, oriundos de
diferenças das transferências do FUNDEF de exercícios anteriores, e estabelece outras providências”.
A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Concorrência Pública nº. 10/2020, na Lei
Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, informa IMPROCEDÊNCIA do
RECURSO interposto pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

O Parecer segue anexo
Fica desde já estabelecida a data de 18 de junho de 2020, ás 09:00 para Abertura dos
Envelopes de Habilitação das 03 (três) primeiras colocadas na Sede da Prefeitura do
Município – Sala de Reunião COMPEL, localizada na Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140,
Centro, Mata de São João-Ba

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 16 de junho de 2020.

Thais Soares
Subcoordenadora de Processos Licitatórios
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Atos Administrativos
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RESUMO DO TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO

EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0299/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0301/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: JANILDO FRANÇA DOS SANTOS
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0299/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
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EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0296/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: MARIA APARECIDA BISPO DOS SANTOS
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0295/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: SERGIO DA SILVA
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0294/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: JOSÉ BATISTA DA SILVA
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5XGU6LAG2KJKVRDQKLEVIQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Mata de São João

EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0293/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: JOSÉ REINALDO VIANA JUNIOR
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0291/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: MARIA JOSELITA DOS SANTOS
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0289/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ROSALVO SILVA SANTOS JUNIOR
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5XGU6LAG2KJKVRDQKLEVIQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Terça-feira
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EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0290/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: OTEVALDO DE OLIVEIRA SOARES
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0287/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: AILTON NASCIMENTO DAS MERCES
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0286/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ELIELSON SANTOS DA SILVA
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5XGU6LAG2KJKVRDQKLEVIQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Mata de São João

EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0303/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: PEDRO DE JESUS DOS SANTOS
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0292/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: MARIVALDO NUNES DE SOUZA
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0297/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: JAILTON BATISTA DE JESUS
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5XGU6LAG2KJKVRDQKLEVIQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Terça-feira
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EDITAL nº003/2018
Contrato nº: 0304/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: JOSÉ AUGUSTO SILVA SANTOS
Cargo: Agente de Varrição
Vigência do Contrato original: 05/04/2018 a 05/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24 (vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 04/02/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5XGU6LAG2KJKVRDQKLEVIQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Mata de São João

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOTA TÉCNICA 04/2020
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOTA TÉCNICA 04/2020
PROCESSOS DE PAGAMENTO
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Mata de São João

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOTA TÉCNICA 04/2020
NOTA:
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII) pela Organização Mundial de Saúde (COVID-19), evoluída para Pandemia, segundo a
Organização Mundial de Saúde;
Considerando as Portarias do Ministério da Saúde a respeito do novo coronavírus;
Considerando a promulgação da Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, a qual reconhece
a situação emergencial nacional na área da Saúde e dispõe sobre medidas de enfrentamento ao novo
coronavírus;
Considerando a promulgação da Lei do Estado da Bahia Nº 14.257, de 06 de abril de 2020, a qual
dispõe sobre procedimentos complementares para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, e dá outras providências;
Considerando a publicação do Decreto Municipal 341/2020;
Considerando a Recomendação Nº 01/2020 do Ministério Público do Estado da Bahia e a
Recomendação Nº 02/2020 do Ministério Público de Contas do TCM/BA;
Considerando a Nota Técnica Nº 01/2020 da Controladoria Geral do Município;
Considerando a Instrução Normativa Nº 01/2020 da Controladoria Geral do Município;
Resolve, esta Controladoria Geral do Município revogar a Nota Técnica Nº 01/2020 – CGM,
devendo os Órgãos desta Administração Pública cumprir com as orientações designadas na presente Nota
Técnica.

Manoela Amaral
Controladora Geral do Município
Controladoria Geral do Município
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