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Decretos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

DECRETO Nº 0770/20 de Junho de 2020

Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa-QDD
do Poder Executivo relativo ao exercício de 2020.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE Mata de São João, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento
no que dispõe a Lei Municipal nº 750, de 09 de Julho de 2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado, na forma do Anexo Único deste Decreto, o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete do Prefeito, 16 de Junho de 2020.

Otavio 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
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Mata de São João

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Decreto N.º 000770/20
ANEXO ÚNICO
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA-QDD
Órgão / Unidade
Natureza Despesa
Classificação Funcional Programática / Ação
Grupo/
Detalhamento
Código
Denominação
Modalidade
Elemento
Fonte Recurso
03.00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.03
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.002.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN
.01.0000 (0000).
3.3.90
39
.01.0000 (0000).
3.3.90
40
Total do Grupo:
TOTAL GERAL

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal
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Alteração
(Em R$)
Reforço
Anulação
35.350,00
35.350,00
35.350,00
35.350,00
35.350,00
35.350,00
0,00
35.350,00
35.350,00
0,00
35.350,00
35.350,00
35.350,00

35.350,00
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DECRETO Nº. 774/2020

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. CATIANE SEIDO RODRIGUES COSTA, 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 01 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 17 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. 775/2020

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. ISLA STHEFANI SILVA DE SOUZA, 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 17 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. 776/2020

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. LAINE SILVA SOUZA, 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 17 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. 777/2020

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. LILIANE BISPO SILVA MARINHO, 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 17 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. 778/2020

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. LIVIA MANUELA CUSTODIO DE AVELAR, 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 17 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 779/2020

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. REGINA CORREIA SANTOS, para o cargo
VICE - DIRETORA ESCOLAR, SÍMBOLO VUE, 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 17 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 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3.961/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2020 REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Aquisição de papéis ofício, para atender a necessidades das
secretarias e órgãos municipais vinculados à prefeitura municipal de Mata de São João/BA, através da
Portaria do Ministério da Saúde n° 2.061 de 21 de agosto de 2017 e recursos próprios. Empresa

Vencedora: UNIQUE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI que apresentou o menor valor
total de R$ 671.661,80 (Seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta
centavos) referente ao Lote Único. Data da Homologação: 17/06/2020. OTÁVIO 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 N° 13.805.528/0001-80
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3.961/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020 – REGISTRO DE PREÇOS. Objeto:
Aquisição de papéis ofício, para atender a necessidades das secretarias e órgãos municipais vinculados à prefeitura municipal
de Mata de São João/BA, através da Portaria do Ministério da Saúde n° 2.061 de 21 de agosto de 2017 e recursos próprios
Empresa Vencedora: UNIQUE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, que apresentou o menor valor total R$
671.661,80 (Seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) referente para o Lote Único.
Data da Assinatura: 17/06/2020. Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses. Publicado por: Marceli Patrícia
Pereira Rocha – Pregoeira Oficial do Município de Mata de São João.
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PARECER N°. 01/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO EM LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 42/2020 – Registro de Preços

A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representada pela Pregoeira Oficial do Município, com base na
Lei 8.666/1993 de 21 de junho de 1993, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020,
vem apresentar seus fundamentos em referência ao Recurso interposto pela empresa PORT DISTRIBUIDORA DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, conforme o exposto abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 42/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
- OBJETO: Aquisição de papéis ofício, para atender a necessidades das secretarias e órgãos municipais vinculados
à prefeitura municipal de Mata de São João/BA, através da Portaria do Ministério da Saúde n° 2.061 de 21 de
agosto de 2017 e recursos próprios.

II – DOS FATOS
A Licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 42/2020 - REGISTRO DE PREÇOS – Processo Administrativo nº.
3961/2020, cujo objeto é a Aquisição de papéis ofício, para atender a necessidades das secretarias e órgãos municipais
vinculados à prefeitura municipal de Mata de São João/BA, através da Portaria do Ministério da Saúde n° 2.061 de 21 de
agosto de 2017 e recursos próprios, teve sua Sessão Pública de lances realizada no site http://www.licitacoes-e.com.br
em 14 de abril de 2020, quando ali as empresas interessadas registraram suas propostas, dentre elas a RECORRENTE.
Após etapa de lances eletrônicos definiu-se a seguinte ordem de classificação:
UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor de R$ 671.661,80;
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA com o valor de R$ 672.000,00;
VITWORK COMUNICAÇÃO LTDA com o valor de R$ 672.900,00;
HUMAITA COMÉRCIO DE PÁPEIS E ALIMENTOS EIRELI com o valor de R$ 673.494,02;
SIERDOVSKI & SIERDOVSKI com o valor de R$ 750.000,00 e;
MEPI DISTRIBUIDORA LTDA ME com o valor de R$ 994.832,00.
Com a análise dos documentos e amostras apresentados, todas as empresas foram consideradas desclassificadas quer
pela ausência de algum dos documentos requeridos em Edital, ou em sua totalidade, quer pela desconformidade dos
documentos e/ou amostras.
A empresa Recorrente foi considerada desclassificada por não apresentar a DHP do Contador, Certidão de Regularidade
com a Fazenda Municipal, Certidão de Concordata e Falência e Declaração solicitada no it em 15.2.4.8 do instrumento
convocatório.
Ao final da análise dos documentos da empresa constatou-se que nenhuma delas atendeu ao quanto requerido em Edital
quer pela inconformidade de documentos quer pela ausência deles.
Para que a licitação não fosse considerada fracassada, utilizando-se para tanto do artigo 48, § 3º da Lei Federal nº.
8.666/93 fora concedido prazo legal de até 08 dias úteis para que as empresas apresentassem documentos que deram
causa às suas desclassificações.
Assim foi que a empresa primeira classificada no Certame, UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI,
apresentou seus documentos e por ter apresentado o menor preço e ter seus documentos então em conformidade com o
Edital, foi considerada vencedora.
Inconformada com a decisão que a desclassificou, não obstante a concessão de prazo legal, a empresa já identificada
apresentou sua peça recursal em 05/06/2020 tendo registrado no sistema apenas a sua intenção em recorrer sem
apresentar a sua motivação.

III –DO RECURSO
Alega a Recorrente que ter apresentado o melhor preço para a aquisição licitada;
Que a exigência de DHP – Declaração de Habilitação do Profissional nos termos do item 15.2.4.5 do instrumento
convocatório é ilegal e não deveria servir de motivação para inabilitação da empresa;

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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Que a Prefeitura não pode afastar a proposta mais benéfica para os cofres públicos com base em exigência ilegal sob
pena de configuração de rigorismo excessivo;
Que ao julgar uma licitação, a Administração deve se atentar aos Princípios da legalidade e da proporcionalidade.
Que a empresa apresentou a Certidão solicitada no item 15.2.2.3, Certidão Negativa de Débitos de sua matriz que está
situada no Distrito Federal e que estando nesta localização não há que se falar em Certidão Negativa de Débitos
Municipal vez que inexistente;
Que a empresa apresentou o balanço patrimonial em cumprimento ao item 15.2.4.2 do Edital;
Que todos os documentos solicitados em Edital foram enviados ao e-mail esclarececompel@gmail.com no dia
29/04/2020 conforme determinado na cláusula 13.1;
Que o item 15.2.4.8 não existe no instrumento convocatório;
Que a Prefeitura deve se nortear pelos Princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório
para não incorrer em vício de ilegalidade que torna o certame passível de anulação;
Requer ao final o provimento do recurso com a habilitação da Recorrente e o envio da peça à Autoridade competente em
caso de seu desprovimento.

V – DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO
Trata-se de análise de Recurso Administrativo interposto pela empresa indicada 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.
01. PRELIMINARMENTE:
Oportuno salientar a INTEMPESTIVIDADE do Recurso ora em analise interposto para o lote 1 do Pregão que se
comenta, tendo em vista que ausência de motivação imediata importa em decadência do direito de recorrer e como foi
devidamente verificado a RECORRENTE assim não procedeu.
As motivações do recurso deveriam ser registradas em campo especifico, onde ali seria concedido o prazo de três dias
para apresentação da fundamentação das suas alegações, conforme dispõe a Lei nº 10.520, de 17/02/2000, em seu art.
4º, incisos XVIII e XX:
“Art. 4º. (...) XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e MOTIVADAMENTE a intenção de recorrer, quando
lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
(grifo nosso)
(...) XX - a falta de manifestação imediata e MOTIVADA do licitante
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da
licitação pelo pregoeiro ao vencedor;” (grifo nosso)
Observa-se ainda o que dispõe o Decreto Federal nº 5.450/2005 que Regulamenta o Pregão, na forma Eletrônica.
“Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão
pública, de forma imediata e MOTIVADA, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de
três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
§ 1o A falta de manifestação imediata e MOTIVADA do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse
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direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor.”
Nota-se que no pregão na forma eletrônica, a motivação deverá ser feita no próprio sistema, não sendo permitidas
manifestações em outro local. Assim, resta comprovado que a empresa Recorrente não motivou a sua intenção em
recorrer conforme se depreende do histórico extraído do sistema licitações-e que segue anexo a este Parecer.
Além da Legislação aplicada ao caso, sobre a motivação em recorrer dispõe também o instrumento convocatório
conforme transcrição abaixo:

21. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
21.1 Qualquer licitante poderá manifestar-se motivadamente a intenção de
recorrer, no prazo máximo até o 24 (vinte e quatro) horas corridas ao que o
licitante for declarado Vencedor através do site www.licitacoes-e.com.br..
Será concedido o prazo de mais 03 (três) dias úteis para apresentação das
razões do recurso. Fica os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos. (grifo nosso)
21.2 A falta de manifestação motivada do licitante, no prazo descrito no
item anterior, importará a decadência do direito de recurso e
adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor. (grifo nosso)
21.3 A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica,
objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam
revistos pela Pregoeira. (grifo nosso)

Logo, não basta a simples manifestação da intenção em recorrer, faz-se necessário e devido registro de forma imediata e
motivada, é o que se extrai da interpretação literal do Art. 26 do Decreto 5.450/2005 e de item do Edital, acima
transcritos.
A RECORRENTE não apresentou as justificativas necessárias para que se concluísse a motivação da intenção de seu
recurso registrado no sistema licitações-e, por isso não estão presentes os pressupostos de admissibilidade do presente
recurso.

Não obstante a intempestividade da peça recursal apresentada, o que por si só já torna o recurso improcedente,
passamos a esclarecer os fatos ali narrados.

02. DAS ALEGAÇÕES:

Assiste razão a empresa quando afirma ter comprovado a sua regularidade com a Fazenda Municipal já que a empresa
está sediada no Distrito Federal.

Alega a empresa Recorrente que a Pregoeira agiu com excesso de formalismo ao inabilitar empresa que não apresentou
a DHP – Declaração de Habilitação do Profissional. Cabe esclarecer que a COMPEL reconhece fatos que
perceptivelmente estão revestidos de erro formal em um processo licitatório, vez que tem o conhecimento pleno de que
erro formal não vicia e nem torna inválido o documento, haverá um erro formal no documento quando for possível, pelo
contexto e pelas circunstâncias, identificar a coisa e validar o ato, assim como a ausência de numeração das páginas da
proposta ou documentação; os documentos colocados fora da ordem exigida pelo edital; ausência de um documento
cujas informações foram supridas por outro documento constante no rol de seus documentos, o que não ocorreu neste
caso já que a empresa deixou de apresentar documento exigido em Edital e não há nenhum outro que contenha
informações suficientes para supri-lo.

Equivoca-se a empresa Recorrente ao indicar que a exigência da DHP do Contador é ilegal, quer por ser exigência do
Edital, item abaixo transcrito, quer por ser documento que acompanha, obrigatoriamente, o Balanço Patrimonial e que
inclusive valida a regularidade do Contador que assina as peças juntamente com o Administrador da empresa.
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15.2.4.5. Os índices de que tratam os itens 15.2.4.3. e 15.2.4.4, serão
calculados pela licitante e confirmados pelo responsável por sua
contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do
número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, através da
Declaração de Habilitação do Profissional - DHP. (grifo nosso)

A exigência de apresentação do balanço patrimonial devidamente acompanhado da DHP do profissional de
contabilidade, constante do Edital, se resume à apresentação de documento elaborado em harmonia com o que prevê a
legislação e normatiza o Conselho Federal de Contabilidade. Além na normatização Contábil, a Lei Federal nº. 8.666/93
que trata dos procedimentos licitatórios traz em seu art. 31 a necessidade de qualificação econômico-financeira da
seguinte forma:
Relativo ao Balanço Patrimonial:
1 – Lei 8.666/93, art. 31, inciso I:
·
Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e a
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo Termo de
Abertura e Termo de Encerramento do mesmo, fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art.
1.180, Lei 10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76 e Art. 9 do ITG 2000(R1);
·
Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE (podem ser
assinados digitalmente), fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da lei
6.404/76; alínea "a", do art. 10, da ITG 2000(R1);
·
Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta, chancela da Junta Comercial ou
código de registro), fundamentado no art. 1.181, da Lei 10.406/02 e alínea "b", do art. 10, da ITG 2000(R1).
·
Aposição da etiqueta DHP Eletrônica do Contador no Balanço Patrimonial para comprovar que o
Contador é habilitado e está em situação regular perante ao seu Conselho Regional de Contabilidade,
fundamentado no parágrafo único do art. 2º, da Resolução CFC 1.402/2012; art. 177 da Lei nº 6.404/76. O
Exercício de qualquer atividade contábil é prerrogativa do profissional da Contabilidade em situação regular
perante o respectivo Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Vale ressaltar que a DHP foi substituída pela
Certidão de Regularidade Profissional.
Relativo à Certidão de Regularidade Profissional:
1 - RESOLUÇÃO CFC N.º 1.402/2012, arts. 1º, 2º e parágrafo único diz que:
Regulamenta a emissão da Certidão de Regularidade Profissional e dá outras providências.
.... CONSIDERANDO que a profissão contábil foi regulamentada em função do interesse público, o que impõe a
necessidade de identificação do profissional da Contabilidade que realiza o trabalho técnico-contábil,
RESOLVE:
Art. 1º Os Profissionais da Contabilidade poderão comprovar sua regularidade, inclusive, em seus trabalhos técnicos
por meio da Certidão de Regularidade Profissional.
Art. 2º A Certidão será expedida sempre que exigido pela legislação da profissão contábil ou solicitado por parte
interessada.
Parágrafo único. A Certidão tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a regularidade do Profissional da
Contabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão, quando da assinatura de um
trabalho técnico ou quando solicitado em convênios, editais de licitação ou por clientes.
Logo, resta comprovado e evidente que a Declaração de Regularidade do Profissional não só é uma exigência LEGAL
como também é exigência obrigatória já que compõem o Balanço Patrimonial.
Vale ressaltar ainda que uma vez publicado o edital, as licitantes podem solicitar o esclarecimento de dúvidas ou
impugnar esse instrumento, inclusive se forem identificadas cláusulas editalícias com suposta ilegalidade/irregularidade, o
que acusa a Recorrente em relação à exigência da DHP, devem ser exigidas devidas correções, com o fim de adequá-las
á Legislação. Tal prerrogativa é um direito de qualquer cidadão e/ou licitante por serem considerados legalmente partes
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legítimas para tais atos, o que não ocorreu por parte da RECORRENTE e assim não o fazendo aceitou todas as suas
disposições, não cabendo neste momento argumentar tal fato acusando ilegalidade no procedimento licitatório.

Por fim, equivoca-se novamente a empresa quando afirma ter a melhor proposta para a Administração, já que não
apresentou o menor valor sendo este apresentado pela empresa UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI,
bem como não atendeu a todas as exigências do Edital o que caracteriza a melhor proposta para a Administração que
não se atinge pura e simplesmente com o menor valor e sim á total vinculação ao instrumento convocatório com o
cumprimento de todos os seus requisitos.

VI - DO PARECER
Tendo em vista que se consideradas procedentes as razões apresentadas no Recurso interposto intempestivamente
pela RECORRENTE esta Administração estará ferindo o Principio da Isonomia e da Legalidade, uma vez que a
Administração Pública não somente deve buscar a proposta mais vantajosa, mas também demonstrar que concedeu a
todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade.
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.
Considerando que a Administração Pública se destina a garantir a observância do princípio constitucional da Isonomia e
a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, o que não se caracteriza apenas pela proposta de
menor valor, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos interessados.
Por todo exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, primando pelos Princípios Gerais que regem o
Direito Administrativo, em consonância com os ditamos da Constituição Federal, Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520, Decreto
Federal 5.450/2005, termos do edital e todos os atos até então praticados, esta Pregoeira, pautada nos princípios da
isonomia, legalidade, razoabilidade e impessoalidade resolve manter sua decisão, opinando pela IMPROCEDÊNCIA do
RECURSO interposto pela empresa PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA por ser
intempestivo já que não motivado no momento oportuno além de sem fundamentação, permanecendo como
VENCEDORA a empresa UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI na licitação que se analisa.
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.

SMJ

Mata de São João, 17 de junho de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Pregoeira Oficial
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PARECER 001 – PREGÃO ELETRONICO Nº 42/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO:
Empresa: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

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 Empresa Recorrente PORT
DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA;

CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Pregoeira e a decisão em opinar pela IMPROCEDÊNCIA do
RECURSO interposto por ser intempestivo e sem fundamentação.

RESOLVE

Julgar IMPROCEDENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa PORT DISTRIBUIDORA DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, mantendo a empresa UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS
EIRELI como vencedora com referência ao Certame da Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
tombado sob o Nº. 42/2020 – REGISTRO DE PREÇOS, Processo Administrativo Nº. 3961/2020, cujo objeto é
Aquisição de papéis ofício, para atender a necessidades das secretarias e órgãos municipais vinculados à
prefeitura municipal de Mata de São João/BA, através da Portaria do Ministério da Saúde n° 2.061 de 21 de agosto
de 2017 e recursos próprios.

Mata de São João, 17 de junho de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3988-2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2020 - REGISTRO
DE PREÇOS. Objeto: Aquisição de equipamentos de ventilação com a finalidade de atender as
necessidades das escolas, creches e da Universidade da rede Municipal pública Municipal de Mata de
São João, a serem custeados com recursos próprios. Empresa Vencedora: SIERDOVSKI &
SIERDOVSKI LTDA, que apresentou valor total de R$ 81.250,00 (Oitenta e um mil e duzentos e
cinquenta reais) referente ao Lote único. Data da Assinatura: 17/06/2020. Vigência da Ata de

Registro de Preços: 12 (doze) meses. 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. 3988/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2020 –
REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Aquisição de equipamentos de ventilação com a finalidade de
atender as necessidades das escolas, creches e da Universidade da rede Municipal pública Municipal
de Mata de São João, a serem custeados com recursos próprios. SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA,
que apresentou menor valor total de R$ R$ 81.250,00 (Oitenta e um mil e duzentos e cinqüenta reais)
referente ao Lote único. Data da Homologação: 17/06/2020. OTÁVIO 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 N° 13.805.528/0001-80
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo nº. 5259/2020. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 09/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada
de engenharia, para realizar Reforma de Escolas do Litoral do Município de Mata de São João/BA (Escola Municipal Idalba
Tolentino de Almeida, Escola Municipal Antônio Paiva Tolentino, Escola Municipal Deputado Isaac Marambaia, Escola Municipal
São Vicente, Creche Municipal Aquilino Dias De Carvalho e Escola Municipal Pedro Joaquim), 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.” Contratada: LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP com R$
1.801.611,25 (Hum milhão, oitocentos e um mil, seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos) para o lote único. Data:
17/06/2020. OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito.
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PARECER N°. 01/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 08/2020

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, CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI conforme o exposto abaixo:
I

– DO OBJETO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.
08/2020, OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para realizar reforma de escolas da
Sede do Município de Mata de São João/BA (Creche Municipal Pedro Paulo Dos Santos, Escola Municipal
Amélio Batista Filho, Escola Municipal Ezilda Pinto Do Carmo, Escola Municipal Monsenhor Barbosa, Escola
Municipal Professor Robert Lima, Escola Municipal Professora Valdete Seixas, Escola Municipal Maria Odília
Vasconcelos, Escola Municipal Célia Goulart De Freitas, Biblioteca Municipal Anexa A Escola Municipal
Monsenhor Barbosa, Escola Municipal Professora Rosa Maria Vieira, Centro de Referência D. Miguel Fluxá
Rosselló, Escola Municipal Professora Nadir Ribeiro Santos, Escola Municipal Professora Cecília Matos, Escola
Municipal Monsenhor José Astrogildo De Moreira, Escola Municipal Elias José Dos Santos, Creche Professora
Maria Emília Nunes E Escola Municipal Emanoel Fontes), 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°. 08/2020, Processo Administrativo nº. 5.257/2020, cujo
objeto é a Contratação de empresa especializada de engenharia, para realizar reforma de escolas da Sede do
Município de Mata de São João/BA (Creche Municipal Pedro Paulo Dos Santos, Escola Municipal Amélio Batista
Filho, Escola Municipal Ezilda Pinto Do Carmo, Escola Municipal Monsenhor Barbosa, Escola Municipal Professor
Robert Lima, Escola Municipal Professora Valdete Seixas, Escola Municipal Maria Odília Vasconcelos, Escola
Municipal Célia Goulart De Freitas, Biblioteca Municipal Anexa A Escola Municipal Monsenhor Barbosa, Escola
Municipal Professora Rosa Maria Vieira, Centro de Referência D. Miguel Fluxá Rosselló, Escola Municipal Professora
Nadir Ribeiro Santos, Escola Municipal Professora Cecília Matos, Escola Municipal Monsenhor José Astrogildo De
Moreira, Escola Municipal Elias José Dos Santos, Creche Professora Maria Emília Nunes E Escola Municipal
Emanoel Fontes), 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 13 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 vejamos:
Às oito horas e trinta minutos do dia treze de maio de dois mil e vinte, na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da
Prefeitura do Município, localizada na Rua Luiz Antonio Garcez, n° 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 à abertura da licitação na modalidade de
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 08/2020.
Declarada aberta à Sessão, a Presidente da COMPEL constatou a presença das empresas: BMV CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES EIRELI representada pelo Sr. Eduardo Henrique Azevedo de Jesus: MAKITORRE SERVIÇOS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP representada pelo Sr. Feliciano Martins Lima Junior; FTP CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP representada pelo Sr. Fabio Tenório Patente; GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP representada pelo Sr.
Virgílio Oliveira Barreto; G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI ME representada pelo Sr. Marcelo Cerqueira Lima;
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI EPP representada pelo Sr. Augusto Cesar Procopio da Silva; PJ
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA representada peio Sr. José Augusto Rodrigues Leite; CS
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA representada pela Sra. Edleuza Gomes Sacramento;
CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA representada pela Sra. Letícia Lima de Oliveira; FCK CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA EPP representada pelo Sr. João Pedro de Cerqueira Kruschewsky; VRV SERVIÇOS LTDA
EPP representada pelo Sr. Carlucio Souza Santos. Fica registrado o recebimento da documentação de
credenciamento e dos envelopes de proposta de preços e habilitação da empresa LIENCBRAS DO BRASIL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
Declarada aberta à Sessão, a Presidente da COMPEL constatou a presença de algumas empresas, vejam-se o os
valores apresentados pelas mesmas:
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EMPRESA

VALOR R$

LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP R$ 4.960.357,78 FTP CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP R$ 5.196.059,31
MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP R$ 5.376.499,67 GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP
R$ 5.578.380,77
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI EPP R$ 6.176.170,80
G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI ME R$ 6.666.627,08
BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI R$ 6.862.780,04
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA R$ 7.175.622,32
VRV SERVIÇOS LTDA EPP R$ 7.280.047,71
CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA R$ 7.549.126,83
FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP R$ 7.686.343,92
CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 7.795.937,33
Trechos da referida Sessão:
“A Presidente a registra o recebimento dos CD-R s, entregues juntamente com a documentação de proposta de
preços das empresas participantes, exceto das empresas MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
EPP, LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
Após todas as propostas de preços serem vistas e rubricada por todos os presentes o representante da empresa
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI EPP pede o registro de que: "As empresas MAKITORRE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA EPP, FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA EPP apresentaram o cronograma em desconformidade com o Edital. O Edital fornece cronograma
com as 17 escolas e tais empresas apresentaram cronograma geral."
O representante da empresa FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP pede o registro de que: "A
empresa GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP quando informa o responsável pela assinatura do contrato não
informa o endereço nem o cargo que é exigência do Edital, não declara que a proposta é CIF.
A empresa LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP quem assina a proposta não é
engenheiro civil e existe uma Lei Federal que diz que só quem pode assinar proposta de preços é Engenheiro Civil
(art. 14 da Lei Federal 5194/66) e o TCU entende que isso não é mera formalidade.
A empresa CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA não informa o endereço do responsável pela assinatura do contrato.
A empresa CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI EPP quem assina a proposta não é engenheiro civil e existe uma
Lei Federal que diz que só quem pode assinar proposta de preços é Engenheiro Civil (art. 14 da Lei Federal 5.194/66)
e o TCU entende que isso não é mera formalidade.
A empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP não apresentou a declaração do item 9.4.1.4
por completo. A empresas VRV SERVIÇOS LTDA EPP quem assina a proposta não é engenheiro civil e existe uma
Lei Federal que diz que só quem pode assinar proposta de preços é Engenheiro Civil (art. 14 da Lei Federal 5.194/66)
e o TCU entende que isso não é mera formalidade, não iniciou a planilha com o objeto da licitação e não escreveu por
extenso o valor da proposta de preços na planilha orçamentária,
A empresa FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP a declaração do item 9.4.1.4 está incompleta e quem assina a
proposta não é engenheiro civil e existe uma Lei Federal que diz que só quem pode assinar proposta de preços é
Engenheiro Civil (art. 14 da Lei Federa! 5.194/66) e o TCU entende que isso não é mera formalidade. A empresa PJ
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA apresentou planilha orçamentária individualizada por escola em
desconformidade do que pede o Edital.
As empresas GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP, CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, PJ
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI ME no cronograma físico financeiro
o valor do percentual da última parcela que é 20% não confere com o valor declarado em Reais, o valor declarado em
Reais é menor que o percentual de 20%.
A empresa CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA declara na proposta de preços o valor de R$ 7.549.126,83 em
contradição ao cronograma que está com o valor de R$ 9.803.885,50. O uso do ARRED nos termos estabelece no
Edital e previsto pela ABNT é aplicado nos valores absolutos, ou seja, em reais e não em valores vos (percentuais),"
.0 representante da empresa MAKITORRE SERVIÇOS RA CONSTRUÇÃO LTDA pede o registro de que: "A empresa
FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP apresenta planilha em desacordo com o item 9.3.6.1 que a multiplicação não bate
com o valor total do item." A representante da empresa CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA pede o
registro de que: "A empresa CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA atendeu ao item 9.3.7 do Edital.
Com relação ao registro feito pela empresa FCK se for verificado o valor apresentado dividido pela parcela vai
encontrar o percentual de 20% conforme modelo apresentado pelo órgão. Se dividir R$ 1.555.033,44 que é somatório
total do último mês pelo valor total da obra que é de R$ 7.795.937,33 o resultado é 0,19980243. Quando multiplica

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: 2FJXHAWZ9EDIK0CZ+OBG1W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
17 de Junho de 2020
25 - Ano - Nº 3350

Quarta-feira
17 de Junho de 2020
26 - Ano - Nº 3350

Mata de São João

por 100 para achar o valor em percentual fica 19,9980243, como tem que ser duas casas decimais, o final fica 20%,
ou seja, está correto. Assim como se for verificado o cronograma no Edital se pegar o valor da última parcela de R$
1.960.585,86 e dividir pelo valor de R$ 9.803,885,50 fica de acordo com o mesmo percentual que a empresa CS
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou 1999980243% arredonda para 20%."A sessão será
suspensa para que a documentação de proposta de preços seja analisada pela COMPEL e Assessoria Técnica
competente. Os envelopes de habilitação ficarão sob a guarda da COMPEL para abertura em momento posterior com
a data a ser divulgada. As empresas serão informadas dos procedimentos posteriores através dos endereços de email constantes em seus documentos além de publicações no Diário Oficial do Município. 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, 13 de maio de 2020”
Às dez horas e dez minutos do dia vinte e dois de maio 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. 064/2019 e doravante denominada COMPEL para proceder a continuidade da licitação na modalidade de
Concorrência Pública nº. 08/2020, conforme transcrição abaixo:
’’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 BMV CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES EIRELI; MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP; FTP CONSTRUÇÕES
EIRELI EPP; GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP; G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI ME; CONSTRUTORA NEW
FLYER EIRELI EPP; PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; CS CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA; CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA; FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA EPP; VRV SERVIÇOS LTDA EPP e LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP,
realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos através da Comunicação Interna nº. 376/2020 assinada pelo
Sr. Fernando Cesar Alves de Almeida, Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento, onde está exposto
que: “Considerando análise das documentações apresentadas pelas empresas informamos o que se segue:
Item 9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
[...]

1.

MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 05 a 07, ATENDENDO o quanto solicitado nos
itens editalício 9.3.4 e 9.3.5.
9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços
Geral, com preço em moeda nacional com aceitação de dois
dígitos após a casa decimal.
9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item
cotado, em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso,
prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor
total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso;
A empresa ATENDEU AINDA,
9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento
de 2 (duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no
preço unitário quanto no preço total;
9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.
APRESENTOU Cronograma Físico-Financeiro detalhado encartado na fl. 08, ATENDENDO o quanto
solicitado no item editalício 9.3.7.
9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar Cronograma FísicoFinanceiro.
APRESENTOU BDI detalhado encartado na fl. 09, ATENDENDO o quanto solicitado no item editalício
9.3.8.
9.3.8. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.
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Item 9.4. CONTEÚDO DO “ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS”:
A Empresa ATENDENDEU o quanto solicitado nos itens editalícios 9.4.1, 9.4.1.2 e 9.4.1.3.
9.4.1. A Proposta Comercial formulada e os documentos que a
instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos
seguintes requisitos:
9.4.1.1 em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da
empresa licitante (exceto documentos emitidos por terceiros que sejam
a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas
e assinada na última (...).
9.4.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após
a casa decimal;
9.4.1.3. Apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II
– Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas
no mencionado ANEXO II deste instrumento (...).
2.

FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 04 a 06, ATENDENDO o quanto solicitado nos
itens editalício 9.3.4 e 9.3.5.
9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços
Geral, com preço em moeda nacional com aceitação de dois
dígitos após a casa decimal.
9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item
cotado, em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso,
prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor
total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso;
A empresa ATENDEU AINDA,
9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento
de 2 (duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no
preço unitário quanto no preço total;
9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.
A empresa apresentou a Planilha Orçamentária com valor total de R$ 5.196.059,31 (Cinco milhões, cento
e noventa e seis mil, cinqüenta e nove reais e trinta e um centavos), enquanto o valor encontrado na multiplicação do
mesmo é de R$ 5.195.735,11 (Cinco milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e onze
centavos).
Considerando que a finalidades da licitação sejam “garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional”
(art. 3º, caput).
Considerando que o erro encontrado foi de - R$ 324,20 (negativo);
Considerando que erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a desclassificação
da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado.
Desta forma, caso a empresa seja considerada habilitada para as próximas fases, solicitamos que a
mesma apresente a Proposta de Preços ajustada, desde que, não haja majoração do preço inicialmente ofertado.
APRESENTOU Cronograma Físico-Financeiro detalhado encartado na fl. 08, ATENDENDO o quanto
solicitado no item editalício 9.3.7.
9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar Cronograma FísicoFinanceiro.
APRESENTOU BDI detalhado encartado na fl. 07, ATENDENDO o quanto solicitado no item editalício
9.3.8.
9.3.8. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

Item 9.4. CONTEÚDO DO “ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS”:
A Empresa ATENDENDEU o quanto solicitado nos itens editalícios 9.4.1, 9.4.1.2 e 9.4.1.3.
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9.4.1. A Proposta Comercial formulada e os documentos que a
instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos
seguintes requisitos:
9.4.1.1 em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da
empresa licitante (exceto documentos emitidos por terceiros que sejam
a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas
e assinada na última (...).
9.4.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após
a casa decimal;
9.4.1.3. Apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II
– Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas
no mencionado ANEXO II deste instrumento (...).
3.

GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 05 a 08, ATENDENDO o quanto solicitado nos
itens editalício 9.3.4 e 9.3.5.
9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços
Geral, com preço em moeda nacional com aceitação de dois
dígitos após a casa decimal.
9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item
cotado, em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso,
prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor
total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso;
A empresa ATENDEU AINDA,
9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento
de 2 (duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no
preço unitário quanto no preço total;
9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.
APRESENTOU Cronograma Físico-Financeiro detalhado encartado na fl. 09, ATENDENDO o quanto
solicitado no item editalício 9.3.7.
9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar Cronograma FísicoFinanceiro.
APRESENTOU BDI detalhado encartado na fl. 10, ATENDENDO o quanto solicitado no item editalício
9.3.8.
9.3.8. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.
APRESENTOU composição dos percentuais optante pelo Simples Nacional encartado na fl. 14,
ATENDENDO o quanto solicitado no item editalício 9.3.8.1.
9.3.8.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional
devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as
alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a
composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às
contribuições que essas empresas estão dispensadas de
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispões o art.
13, § 3º, da referida Lei Complementar.
Item 9.4. CONTEÚDO DO “ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS”:
A Empresa ATENDENDEU o quanto solicitado nos itens editalícios 9.4.1, 9.4.1.2 e 9.4.1.3.
9.4.1. A Proposta Comercial formulada e os documentos que a
instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos
seguintes requisitos:
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9.4.1.1 em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da
empresa licitante (exceto documentos emitidos por terceiros que sejam
a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas
e assinada na última (...).
9.4.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após
a casa decimal;
9.4.1.3. Apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II
– Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas
no mencionado ANEXO II deste instrumento (...).
4.

G3 POLARES SERVIÇOS EIRELI EPP:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 06 a 08, ATENDENDO o quanto solicitado nos
itens editalício 9.3.4 e 9.3.5.
9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços
Geral, com preço em moeda nacional com aceitação de dois
dígitos após a casa decimal.
9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item
cotado, em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso,
prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor
total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso;
A empresa ATENDEU AINDA,
9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento
de 2 (duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no
preço unitário quanto no preço total;
9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.
APRESENTOU Cronograma Físico-Financeiro detalhado encartado na fl. 09, ATENDENDO o quanto
solicitado no item editalício 9.3.7.
9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar Cronograma FísicoFinanceiro.
APRESENTOU BDI detalhado encartado na fl. 10, ATENDENDO o quanto solicitado no item editalício
9.3.8.
9.3.8. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.
APRESENTOU composição dos percentuais optante pelo Simples Nacional encartado na fl. 11,
ATENDENDO o quanto solicitado no item editalício 9.3.8.1.
9.3.8.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional
devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as
alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a
composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às
contribuições que essas empresas estão dispensadas de
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispões o art.
13, § 3º, da referida Lei Complementar.
Item 9.4. CONTEÚDO DO “ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS”:
A Empresa ATENDENDEU o quanto solicitado nos itens editalícios 9.4.1, 9.4.1.2 e 9.4.1.3.
9.4.1. A Proposta Comercial formulada e os documentos que a
instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos
seguintes requisitos:
9.4.1.1 em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da
empresa licitante (exceto documentos emitidos por terceiros que sejam
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a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas
e assinada na última (...).
9.4.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após
a casa decimal;
9.4.1.3. Apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II
– Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas
no mencionado ANEXO II deste instrumento (...).

5.

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANEGEM LTDA:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 03 a 18, ATENDENDO o quanto solicitado nos
itens editalício 9.3.4 e 9.3.5.
9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços
Geral, com preço em moeda nacional com aceitação de dois
dígitos após a casa decimal.
9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item
cotado, em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso,
prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor
total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso;
A empresa ATENDEU AINDA,
9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento
de 2 (duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no
preço unitário quanto no preço total;
9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.
APRESENTOU Cronograma Físico-Financeiro detalhado encartado na fl. 19, ATENDENDO o quanto
solicitado no item editalício 9.3.7.
9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar Cronograma FísicoFinanceiro.
APRESENTOU BDI detalhado encartado na fl. 20, ATENDENDO o quanto solicitado no item editalício
9.3.8.
9.3.8. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.
APRESENTOU composição dos percentuais optante pelo Simples Nacional encartado na fl. 21,
ATENDENDO o quanto solicitado no item editalício 9.3.8.1.
9.3.8.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional
devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as
alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a
composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às
contribuições que essas empresas estão dispensadas de
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispões o art.
13, § 3º, da referida Lei Complementar.
Item 9.4. CONTEÚDO DO “ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS”:
A Empresa ATENDENDEU o quanto solicitado nos itens editalícios 9.4.1, 9.4.1.2 e 9.4.1.3.
9.4.1. A Proposta Comercial formulada e os documentos que a
instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos
seguintes requisitos:
9.4.1.1 em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da
empresa licitante (exceto documentos emitidos por terceiros que sejam
a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas
e assinada na última (...).
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9.4.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após
a casa decimal;
9.4.1.3. Apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II
– Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas
no mencionado ANEXO II deste instrumento (...).
6.

CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 07 a 30, ATENDENDO o quanto solicitado nos
itens editalício 9.3.4 e 9.3.5.
9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços
Geral, com preço em moeda nacional com aceitação de dois
dígitos após a casa decimal.
9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item
cotado, em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso,
prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor
total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso;
A empresa ATENDEU AINDA,
9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento
de 2 (duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no
preço unitário quanto no preço total;
9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.
APRESENTOU Cronograma Físico-Financeiro detalhado encartado na fl. 31, ATENDENDO o quanto
solicitado no item editalício 9.3.7.
9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar Cronograma FísicoFinanceiro.
APRESENTOU BDI detalhado encartado na fl. 32, ATENDENDO o quanto solicitado no item editalício
9.3.8.
9.3.8. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.

APRESENTOU composição dos percentuais optante pelo Simples Nacional encartado na fl. 33,
ATENDENDO o quanto solicitado no item editalício 9.3.8.1.
9.3.8.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional
devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as
alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a
composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às
contribuições que essas empresas estão dispensadas de
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispões o art.
13, § 3º, da referida Lei Complementar.
Item 9.4. CONTEÚDO DO “ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS”:
A Empresa ATENDENDEU o quanto solicitado nos itens editalícios 9.4.1, 9.4.1.2 e 9.4.1.3.
9.4.1. A Proposta Comercial formulada e os documentos que a
instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos
seguintes requisitos:
9.4.1.1 em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da
empresa licitante (exceto documentos emitidos por terceiros que sejam
a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas
e assinada na última (...).
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9.4.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após
a casa decimal;
9.4.1.3. Apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II
– Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas
no mencionado ANEXO II deste instrumento (...).
7.

LIENCBRAS DO BRASIL:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 02 a 04, ATENDENDO o quanto solicitado nos
itens editalício 9.3.4 e 9.3.5.
9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços
Geral, com preço em moeda nacional com aceitação de dois
dígitos após a casa decimal.
9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item
cotado, em algarismo, e o valor total, em algarismo e por extenso,
prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor
total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso;
A empresa ATENDEU AINDA,
9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento
de 2 (duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no
preço unitário quanto no preço total;
9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do edital.
APRESENTOU Cronograma Físico-Financeiro detalhado encartado na fl. 05, ATENDENDO o quanto
solicitado no item editalício 9.3.7.
9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar Cronograma FísicoFinanceiro.
APRESENTOU BDI detalhado encartado na fl. 06, ATENDENDO o quanto solicitado no item editalício
9.3.8.
9.3.8. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.
Item 9.4. CONTEÚDO DO “ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS”:
A Empresa ATENDENDEU o quanto solicitado nos itens editalícios 9.4.1, 9.4.1.2 e 9.4.1.3.
9.4.1. A Proposta Comercial formulada e os documentos que a
instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos
seguintes requisitos:
9.4.1.1 em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da
empresa licitante (exceto documentos emitidos por terceiros que sejam
a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas
e assinada na última (...).
9.4.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após
a casa decimal;
9.4.1.3. Apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II
– Termo de Referência, tudo de acordo com as orientações contidas
no mencionado ANEXO II deste instrumento (...).
Considerando as manifestações apontadas pelas empresas na ATA DA REUNIÃO PÚBLICA
informamos o que se segue:
O representante da empresa CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI EPP pede o registro
de que:
“As empresas MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, FTP
CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
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LTDA EPP apresentaram o cronograma em desconformidade com o Edital. O Edital
fornece cronograma com as 17 escolas e tais empresas apresentaram cronograma geral.”
Considerando que o edital apresenta um modelo do cronograma físico-financeiro, o qual os percentuais
deverão ser apresentados pelas empresas;
Considerando que o convocatório deverá descrever todas as etapas que serão executadas, com indicação
dos encargos do contratado, cronograma físico-financeiro etc. Enfim, o ato convocatório deverá fornecer os
detalhamentos equivalentes àquilo que se exige nas licitações para obra e serviço de engenharia;
Considerando que a finalidades da licitação sejam “garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional”
(art. 3º, caput).
Desta forma a empresa apresenta o cronograma geral atendendo também quanto solicitado no edital, uma
vez que, a soma das escolas individuais no cronograma será o mesmo. Sendo assim, a empresa vencedora deverá
apresentar o cronograma ajustado desde que sua correção não majore o valor inicialmente apresentado pela
empresa.
O representante da empresa FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP
pede o registro de que:
“A empresa GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP quando informa o responsável pela
assinatura do contrato não informa o endereço nem o cargo que é exigência do Edital, não
declara que a proposta é CIF.
Para análise dos documentos das propostas de preços o edital não solicita o que é apontado pela
empresa.
“A empresa LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP quem
assina a proposta não é engenheiro civil e existe uma Lei Federal que diz que só quem
pode assinar proposta de preços é Engenheiro Civil (art. 14 da Lei Federal 5.194/66) e o
TCU entende que isso não é mera formalidade.”
Considerando que para elaboração da Planilha Orçamentária para serviços de engenharia, deverá um
profissional, com base nos interesses da Administração, realizar os levantamentos dos custos, quantitativos
necessários para uma boa execução, e esse profissional assinar reconhecendo as informações;
Desta forma, diferentemente da Planilha Orçamentária já elaborada e disponibilizada pela Administração,
a finalidade da mesma é fazer com que os participantes demonstrem ciência sobre os quantitativos necessários à
execução da obra. Sendo assim, não há necessidade de um Engenheiro Civil assinar a mesma.
“A empresa CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA não informa o endereço do responsável
pela assinatura do contrato.
Para análise dos documentos das propostas de preços o edital não solicita o que é apontado pela
empresa.
“A empresa CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI EPP quem assina a proposta não é
engenheiro civil e existe uma Lei Federal que diz que só quem pode assinar proposta de
preços é Engenheiro Civil (art. 14 da Lei Federal 5.194/66) e o TCU entende que isso não é
mera formalidade.”
Considerando que para elaboração da Planilha Orçamentária para serviços de engenharia, deverá um
profissional, com base nos interesses da Administração, realizar os levantamentos dos custos, quantitativos
necessários para uma boa execução, e esse profissional assinar reconhecendo as informações;
Desta forma, diferentemente da Planilha Orçamentária já elaborada e disponibilizada pela Administração,
a finalidade da mesma é fazer com que os participantes demonstrem ciência sobre os quantitativos necessários à
execução da obra. Sendo assim, não há necessidade de um Engenheiro Civil assinar a mesma.
“A empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP não apresentou a
declaração do item 9.4.1.4 por completo.“
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A empresa apresenta além da Planilha Orçamentária a Carta Proposta a qual contém todas as
informações da proposta.
“A empresas VRV SERVIÇOS LTDA EPP quem assina a proposta não é engenheiro civil e
existe uma Lei Federal que diz que só quem pode assinar proposta de preços é Engenheiro
Civil (art. 14 da Lei Federal 5.194/66) e o TCU entende que isso não é mera formalidade,
não iniciou a planilha com o objeto da licitação e não escreveu por extenso o valor da
proposta de preços na planilha orçamentária.”
O mesmo comentário foi respondido anteriormente.
“A empresa FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP a declaração do item 9.4.1.4 está
incompleta e quem assina a proposta não é engenheiro civil e existe uma Lei Federal que
diz que só quem pode assinar proposta de preços é Engenheiro Civil (art. 14 da Lei Federal
5.194/66) e o TCU entende que isso não é mera formalidade.”
O mesmo comentário foi respondido anteriormente.
“A empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA apresentou planilha
orçamentária individualizada por escola em desconformidade do que pede o Edital.”
Após análise não foram identificadas divergências na Planilha Orçamentária apresentada pela empresa;
Considerando que o valor apresentado se deve a multiplicação dos “valores unitários c/ BDI (R$)” e
“quantidade”, com base no BDI de 29,79%;
Desta forma, para chegar nos “valores unitários c/ BDI (R$)” a mesma ajustou sua proposta de modo que
os “valores unitários s/ BDI (R$)” multiplicado pelo percentual de 29,79% chegasse ao valor final apresentado.
“As empresas GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP, CS CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, G3
POLARIS SERVIÇOS EIRELI ME no cronograma físico financeiro o valor do percentual da
última parcela que é 20% não confere com o valor declarado em Reais, o valor declarado
em Reais é menor que o percentual de 20%.”
Considerando análise dos Cronogramas Físico-Financeiros apresentados pelas empresas em epígrafe, os
mesmos estão de acordo com o quanto solicitado. Apresentando os seguintes percentuais:
- GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP percentual encontrado na última parcela de 19,998% ou seja
20%;
- CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA percentual encontrado na última parcela de
19,998% ou seja 20%;
- PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA percentual encontrado na última parcela de 20,51%;
- G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI ME percentual encontrado na última parcela de 19,998% ou seja 20%.
Desta forma, caso a empresa seja considerada habilitada para as próximas fases, solicitamos que a
mesma apresente a Cronograma Físico-Financeiro ajustado, desde que, não haja majoração do preço inicialmente
ofertado.
“A empresa CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA declara na proposta de preços o valor de
R$ 7.549.126,83 em contradição ao cronograma que está com o valor de R$ 9.803.885,50.
O uso do ARRED nos termos estabelecidos no Edital e previsto pela ABNT é aplicado nos
valores absolutos, ou seja, em reais e não em valores relativos (percentuais).”
Considerando que a empresa apresentou sua Proposta de Preços “Planilha Orçamentária Geral –
Reforma das Escolas SEDE” nas fls. 06 a 08, em conformidade com o quanto solicitado no Certame Licitatório,
inclusive no uso do “ARRED”.
Considerando que na apresentação do Cronograma Físico-Financeiro a empresa errou na multiplicação
dos valores;
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Considerando que em sua Carta Proposta e Planilha Orçamentária a empresa declara expressamente o
valor de R$ 7.549.126,83 (Sete milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e três
centavos), inclusive que nos preços propostos “estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução
do objeto contratual”;
Considerando que a finalidades da licitação sejam “garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional”
(art. 3º, caput).
Desta forma, caso a empresa seja considerada habilitada para as próximas fases, solicitamos que a
mesma apresente a Cronograma Físico-Financeiro ajustado, desde que, não haja majoração do preço inicialmente
ofertado.
O representante da empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
pede o registro de que:
“A empresa FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP apresenta planilha em desacordo com o
item 9.3.6.1 que a multiplicação não bate com o valor total do item.”
A empresa apresentou a Planilha Orçamentária com valor total de R$ 5.196.059,31 (Cinco milhões, cento
e noventa e seis mil, cinqüenta e nove reais e trinta e um centavos), enquanto o valor encontrado na multiplicação do
mesmo é de R$ 5.195.735,11 (Cinco milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e onze
centavos).
Considerando que a finalidades da licitação sejam “garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional”
(art. 3º, caput).
Considerando que o erro encontrado foi de - R$ 324,20 (negativo);
Considerando que erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a desclassificação
da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado.
Desta forma, caso a empresa seja considerada habilitada para as próximas fases, solicitamos que a
mesma apresente a Proposta de Preços ajustada, desde que, não haja majoração do preço inicialmente ofertado.
O representante da empresa CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA pede o
registro de que:
“A empresa CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA atendeu ao item 9.3.7 do
Edital. Com relação ao registro feito pela empresa FCK se for verificado o valor
apresentado dividido pela parcela vai encontrar o percentual de 20% conforme modelo
apresentado pelo órgão. Se dividir R$ 1.555.033,44 que é somatório total do último mês
pelo valor total da obra que é de R$ 7.795.937,33 o resultado é 0,19980243. Quando
multiplica por 100 para achar o valor em percentual fica 19,9980243, como tem que ser
duas casas decimais, o final fica 20%, ou seja, está correto. Assim como se for verificado o
cronograma no Edital se pegar o valor da última parcela de R$ 1.960.585,86 e dividir pelo
valor de R$ 9.803.885,50 fica de acordo com o mesmo percentual que a empresa CS
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou, 19,99980243% arredonda
para 20%.”
Considerando análise do Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa em epígrafe, o mesmo
está de acordo com o quanto solicitado. Apresentando o seguinte percentual:
CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA percentual encontrado na última parcela de 19,998%
ou seja 20%;
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 à ANÁLISE E
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS conclui-se:
As empresas BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI; MAKITORRE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA EPP; FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP; GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP; G3
POLARES SERVIÇOS EIRELI; CONSTRUTORA NEW FLYER EPP; PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM
LTDA; CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA; FCK
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP; VRV SERVIÇOS LTDA EPP e LIENCBRAS DO BRASIL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP ATENDERAM às exigências contidas no instrumento convocatório.”
Quanto aos questionamentos realizados na Ata da Sessão Pública de 13/05/2020 esclarecemos: Quanto à
desconformidade de apresnetação do cronograma físico financeiro, como já exposto pela análise técnica acima
trascrita, a apresentação de cronograma com a soma das etapas das unidades escolares, conforme disposto em
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Edital, coincidirá por óbvio com a apresentação de cronograma geral, podendo, a empresa que assim procedeu e se
considerada vencedora no Certame, apresentar novo cronograma tendo em vista que tal apresentação, por si só, não
é motivo suficiente para desclassificação de propostas.
Quanto a falta de qualificação da representante para assinatura do contrato da empresa GRADUS CONSTRUTORA
LTDA EPP, resta evidente da leitura da própria declaração apresentada constante às fls. 12 dos documentos de
habilitação da empresa que a Sra. Nilzete Oliveira Santana é a Sócia Administradora da empresa e o seu endereço
consta às fls. 14 da mesma documentação, logo as informações necessárias constaram na documentação de
proposta de preços apresentada. Quanto a possível ausência de assinatura de profissional de Engenharia nas
propostas apresentadas com a justificativa de obrigatoriedade imposta pela Lei Federal nº. 5.194/1966 em seu ar tigo
14, cabe esclarecer que citada Lei regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro
Agrônomo e dá outras providências tratando também de assinatura, dentre outros documentos, de “orçamentos” e, no
caso em comento, as propostas apresentadas não são consideradas orçamentos sendo estes os de elaboração da
Administração na fase interna do procedimento os quais foram devidamente assinados pelo Sr. Bruno Andrade
Fernandez, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/BA nº. 86058/D e no Registro Nacional do Profissional nº. 051234909
6 com a sua Anotação de Responsabilidade Técnica – ART também acostada aos autos em sua fase interna
legitimando os orçamentos constantes dos autos em atendimento à Lei Federal nº. 6.496/77 e à Lei Federal nº.
5.194/1966.
Além disso os responsáveis pelas assinaturas dos documentos de proposta de preços foram devidamente
autorizados por Procurações Púclicas ou Particulares, Cartas de Credenciamento ou Contratos Sociais devidamente
apresentados na fase de Credenciamento. Quanto a falta do endereço do responsável para assinatura do contrato na
declaração apresentada pela empresa CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA, salientamos que tal ausência não é
motivo, por si só, para a desclassificação da empresa considerando que os representantes indicados para assinatura
de possível contrato a ser firmado são os sócios constantes no Contrato Social atendendo ao item 9.4.1.7 já que tal
documento fora apresentado na fase de Credenciamento.
Quanto à apresentação de declaração do item 9.4.1.4 incompleta pela empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA EPP salientamos que tal ausência não é motivo, por si só, para a desclassificação da empresa
considerando que as informações constantes na declaração apresentada são suficientes para o total atendimento ao
Edital inclusive porque a empresa afirma aceitar e se submeter a todas as condições estabelecidas no Edital e seus
anexos. Quanto ao questionamento sobre a empresa VRV SERVIÇOS LTDA EPP não ter iniciado a planilha com o
objeto da licitação, indicamos que seria um absurdo desclassificar uma empresa por tal razão considerando que do
documento atacado consta a informação da “OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS SEDE”, além de estar contido no
referido documento TODOS os descritivos dos itens da planilha referencial da Administração não restando dúvida
que se trata do objeto da licitação da Concorrência Pública nº. 08/2020. Quanto à apresentação de declaração do
item 9.4.1.4 incompleta pela empresa FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP salientamos que tal ausência não é motivo,
por si só, para a desclassificação da empresa considerando que as informações constantes na declaração
apresentada são suficientes para o total atendimento ao Edital inclusive porque a empresa afirma aceitar todas as
condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Quanto ao questionamento sobre a empresa PJ CONSTRUÇÕES
E TERRAPLANAGEM LTDA¸ conforme análise técnica acima transcrita, não houve identificação de divergências na
Planilha Orçamentária apresentada pela empresa. Quanto ao questionamento sobre as empresas GRADUS
CONSTRUTORA LTDA EPP, CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, PJ CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGEM LTDA, G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI ME, a análise técnica transcrita é suficiente para
elucidar tal questionamento. Quanto ao questionamento sobre a empresa CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, através de Parecer Técnico acima transcrito, solicita apresentação no novo
cronograma físico financeiro caso a empresa seja considerada vencedora o que é corroborado pela COMPEL
considerando que tal equívoco, por si só, não é motivo suficiente para desclassificação da empresa. Quanto ao
questionamento sobre a empresa FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP cabe registrar que o equívoco encontrado é de
–R$ 324,20 (negativo) e considerando que é pacífico nos Tribunais que erros no preenchimento de planilha não são
suficientes para a desclassificação da empresa desde que não haja majoração de valor, o que aqui ocorre, a
empresa, caso ao final vencedora, deverá apresentar proposta e cronograma físico financeiro com o valor total de R$
5.195.735,11 (Cinco milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e onze centavos). Sendo
assim, conforme todas as análises realizadas as empresas BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI;
MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP; FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP; GRADUS
CONSTRUTORA LTDA EPP; G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI ME; CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI EPP; PJ
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA;
CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA; FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP; VRV SERVIÇOS
LTDA EPP e LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, por atenderem ao quanto
requerido em Edital, são consideradas Classificadas no Certame. Fica desde já concedido prazo recursal. 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, 22 de maio de 2020.”

III –DO RECURSO
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REF.: Recurso Administrativo interposto pela empresa CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI por meio eletrônico
em 02 de junho de 2020, na seguinte forma:
‘’Verifica-se que a comissão, data venia, agiu de forma complacente com as referidas licitantes, em especial ao
permitir as classificações das suas propostas, mesmo descumprindo as exigências contidas nos itens 9.3.6.1, 9.3.7 e
9.4.1.3, abaixo transcritos:
9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2 (duas) casas decimais utilizando a fórmula
"ARRED-, amo no preço unitário quanto no preço total:
9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado em 06 (seis) meses, não
podendo ser a última parcela inferior a 20% (vinte por cento) do valor total global da proposta
9.4.1.3. Apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II- Termo de Referência, tudo de acordo com as
orientações contidas no mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em algarismo. o preço total do
item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e por extenso, prevalecendo o valor unitário Caso nata
divergência entre ele e o valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso,
deve prevalecer o valor por extenso.
Neste contexto, a postura da comissão se toma mais questionável ainda quando fazemos um paralelo entre as
decisões ora confrontadas e as decisões recentes proferidas pela mesma em outros certames em trâmite ou há
pouco tempo encerrados neste município.
Percebe-se que a comissão ao tratar do cumprimento das exigências comidas nos itens em tela, utilizou
interpretações distintas, que resultou em decisões antagônicas para situações semelhantes, ferindo os princípios da
igualdade e segurança jurídica, conforme veremos abaixo.
A licitante FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP não cumpriu o item 9.3.6.1 do edital, uma vez que não aplicou a
fórmula ARRED corretamente, no entanto foi agraciada por esta comissão, que retificou a sua proposta, bem como
concedeu-lhe a possibilidade de apresentação posterior de Proposta de Preço, ajustada ao quanto solicitado no
referido item, quando assim decidiu:
"Desta forma caso a empresa seja considerada habilitada para as próximas FASES solicitamos que a mesma
apresente a Proposta de Preços ajustada, desde que, não ta majoração do preço inicialmente ofertado. "(gritos
nossos)
Por outro lado, esta mesma comissão acertadamente proferiu decisão diversa ao se posicionar sobre a ocorrência de
deficiência na aplicação da fórmula ARRED, nos autos da Tomada de Preços n° 01/2020 promovida por este
município, impondo a desclassificação sumária dos licitantes: "
A empresa NÃO ATENDEU a utilização da fórmula "ARRED".
Sendo assim, por não atenderem ao quanto requerido em edital já que, conforme análise técnica acima transcrita
houve majoração das preços apresentados se consideradas as instruções editalicias com a utilização da fórmula
"arred" as empresas M2L CONSTRUÇÕES LIDA ME, ARIEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA são consideradas
desclassificadas no Certame."
No mesmo sentido a comissão admitiu a classificação das propostas das licitantes GRADUS CONSTRUTORA LTDA
EPP, CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e G3
POLARIS SERVIÇOS EIRELI ME, apesar do descumprindo citem 9.3.7 do ato convocatório, uma vez que a última
parcela dos seus cronogramas físico-financeiros são inferiores a 20% (vinte por cento) dos respectivos valores globais
das suas propostas.
Causa estranheza mais uma vez que em situação semelhante, no certame referente à Concorrência Pública na
10/2019 também deflagrado por esta Administração, a licitante ARIEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
apresentou a última parcela do seu cronograma muito próximo ao percentual de 20%, mas teve sua proposta
desclassificada sumariamente por esta comissão, conforme demonstra a decisão abaixo transcrita:
"1.2. A empresa ARIEL CONSTRUÇÕES apresentou no cronograma físico-financeiro percentual abaixo de 20% não
atendendo ao irem 9.3.6 do edital, onde a última parcela não pode ser inferior a 20%.
Sendo assim, conforme análise técnica acima transcrita, a empresa ARIEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EP? e GLOBAL-SAN EMPREENDIMENTOS LTDA EPP são consideradas desclassificadas por não atenderem às
exigências editalicias."
Além disso, as licitantes MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, FTP CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP e LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP apresentaram cronogramas fisicos-
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financeiros em desconformidade ao quanto solicitado no item 9.4.1.3 do edital, pois o anexo II impõe a apresentação
dos cronogramas individualizados, logo não cabia flexibilização por parte desta comissão, a fim de possibilitar a
juntada de um novo cronograma [...]
Alem disso, a licitante LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP não cumpriu o item 9.3.9
do edital, que assim determina:
9.3.9. Não será admitida proposta final da empresa vencedora que apresente preços global ou unitários, simbólicos,
irrisórios ou de valor zero.
A proposta da LIENCBRAS é composta de itens com preços unitários irrisórios, incapazes de serem praticados no
mercado, quais sejam: Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, Kit de porta de madeira tipo Mexicana,
Embaço, Contrapiso, Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, Telhamento com telha de
fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) e Telhamento com telha cerâmica capa-canal. [...]

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
esclarece que:
Alega a RECORREMTE o seguinte:

“Neste contexto, a postura da comissão se toma mais
questionável ainda quando fazemos um paralelo entre
as decisões ora confrontadas e as decisões recentes
proferidas pela mesma em outros certames em trâmite ou
há pouco tempo encerrados neste município.
”Causa estranheza mais uma vez que em situação
semelhante, no certame referente à Concorrência
Pública na 10/2019 também deflagrado por esta
Administração, a licitante ARIEL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA EPP apresentou a última parcela do
seu cronograma muito próximo ao percentual de 20%,
mas teve sua proposta desclassificada sumariamente por
esta comissão, conforme demonstra a decisão abaixo
transcrita: ‘’
Assim, cabe aqui inicialmente esclarecer que: a COMPEL conduz seus trabalhos com SERIEDADE, LISURA e
em atendimento aos Princípios da Probidade, da Moralidade e da Transparência Pública e, PRINCIPALMENTE
convém ressaltar a Moral e a Ética de todos os membros que assim a compõe, como é sabido pela
RECORRENTE, que participa dos procedimentos licitatórios realizados por essa Administração.
Esclarecemos ainda que os profissionais aqui compostos são servidores públicos, designados pela
autoridade competente, com o fim de conduzir as licitações com responsabilidade social.
A designação desta Comissão não foi feita de forma aleatória, e sim através de devida capacitação específica
para desempenhar tais atribuições. Os referidos profissionais, os quais a RECORRENTE alega ter procedido
com POSTURA QUESTIONÁVEL, CAUSANDO ESTRANHEZA são profissionais devidamente preparados para
o desempenho dessas funções, com íntegro conhecimento da legislação especifica e geral, inclusive com
domínio especifico na condução de Certames. Vale ressaltar que a RECORRENTE deveria agir com cautela na
formulação de peças recursais, em especial a que ora se analisa, pois nesta contém expressões de caráter
calunioso.
Observa-se que a empresa CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI. menciona em sua Peça Recursal, alguns pontos
os quais devem ser abordados em tópicos distintos. Vejamos:
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1.

Requer DESCLASSIFCAÇÃO da empresa FTP CONSTRÇÕES EIRELI EPP por descumprir o item 9.3.6.1 e
9.4.1.3:

R. Entende a Presidente da Comissão de Licitações que muito embora a RECORRIDA não tenha apresentado sua
Proposta Comercial com arredondamento de 2 (duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tal razão não
demonstra motivo suficiente para desclassificação da referida empresa.
Veja-se ainda que quando utilizado tal arredondamento o valor apresentado pela RECORIRIDA não majora, conforme
orientações da Corte de Contas.
Quanto à apresentação de cronograma geral e não separado por escola, ratificamos o entendimento de que tal
apresentação atende ao quanto solicitado no edital, uma vez que, a soma das escolas individuais no cronograma será
a mesma. Sendo assim, a empresa se vencedora deverá apresentar o cronograma ajustado.
Logo, a decisão de classificação da empresa FTP CONSTRÇÕES EIRELI EPP se mantém incólume.

2.

Requer DESCLASSIFCAÇÃO da empresa GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP por descumprir o item
9.3.7.

3.

Requer DESCLASSIFCAÇÃO da empresa CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. por
descumprir os itens o item 9.3.7.

4.

Requer DESCLASSIFCAÇÃO da empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. por
descumprir o item 9.3.7.

5.

Requer DESCLASSIFCAÇÃO da empresa G3 POLARES SERVIÇOS EIRELI ME por descumprir o item
9.3.7.

Após conhecer as razões expostas na peça recursal apresentada, a Presidente da Comissão de Licitações
entende que muito embora as RECORRIDAS acima indicadas não tenham apresentado Cronograma Físico
Financeiro conforme solicitado em edital, tal razão não demonstra motivo suficiente para desclassificação
das referidas empresas.
Veja-se trecho do Parecer Técnico emitido pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, referente á análise dos
Cronogramas Físico-Financeiros apresentados pelas empresas em epígrafe:
“os mesmos estão de acordo com o quanto solicitado. Apresentando os
seguintes percentuais:
- GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP percentual encontrado na
última parcela de 19,998% ou seja 20%;
- CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA percentual
encontrado na última parcela de 19,998% ou seja 20%;
- PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM
encontrado na última parcela de 20,51%;

LTDA

percentual

- G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI ME percentual encontrado na última
parcela de 19,998% ou seja 20%.

Desta forma, caso a empresa seja considerada habilitada para as
próximas fases, solicitamos que a mesma apresente a Cronograma
Físico-Financeiro ajustado, desde que, não haja majoração do preço
inicialmente ofertado.”
Logo, a decisão de classificação das empresas GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP, CS CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e G3 POLARES SERVIÇOS
EIRELI ME se manterá incólume.

6.

Requer DESCLASSIFCAÇÃO da empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP por
descumprir o item 9.4.1.3
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Quanto à apresentação de cronograma geral e não separado por escola, ratificamos o entendimento de que tal
apresentação atende ao quanto solicitado no edital, uma vez que, a soma das escolas individuais no cronograma será
a mesma. Sendo assim, a empresa se vencedora deverá apresentar o cronograma ajustado.
Logo, a decisão de classificação da empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP se
mantém inalterada.
QUANTO AOS ARGUMENTOS DE UTILIZADOS PARA SOLICITAR DESCLASFICAÇÃO DAS EMPRESAS FTP
CONSTRÇÕES EIRELI EPP, GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP, CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA, PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, G3 POLARES SERVIÇOS EIRELI ME, MAKITORRE
SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP elucida-se que:
Faz-se necessário frisar que o objetivo primordial do procedimento licitatório é a aquisição do bem ou a prestação dos
serviços, logo, o afastamento de um licitante por meros erros formais caracterizaria violação aos princípios
constitucionais, quais sejam, economicidade, razoabilidade, competitividade, isonomia, legalidade e a eficiência.
Logo, havendo algum erro formal, omissão ou obscuridade nos documentos de habilitação e/ou na proposta há um
poder-dever por parte da Comissão de Licitação/Pregoeiro em realizar a diligência, superando-se o dogma do
formalismo excessivo e prestigiando a razoabilidade e a busca pela eficiência, ampliação da competitividade e a
proposta mais vantajosa para a Administração.
Vejamos entendimentos do TCU:
“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)”
É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira
implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a
diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame.
(Acórdão TCU nº 1.795/2015-Plenário)
Fica evidente que esta Administração Pública conduz seus trabalhos com seriedade, lisura e em atendimento aos
Princípios da Probidade, da Moralidade e da Transparência Pública, que inclusive sempre se atenta aos
posicionamentos dos Tribunais de Contas estando apta a identificar um erro formal quando este assim é
caracterizado.
É de suma importância esclarecer que o Setor de Licitações não conduz seus trabalhos sozinho, sendo auxiliado por
sua equipe técnica qualificada contando com corpo de ENGENHEIROS, com experiência profissional, os quais
analisaram a documentação técnica, assim como setor contábil com corpo de CONTADORES os quais emitem
pareceres para respaldar o julgamento das licitações aqui realizadas.
Logo, a Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura de Mata de São João entende que os argumentos
trazidos na Peça Recursal da RECORRENTE não foram suficientes para retificar o julgamento dado
anteriormente.

7. Requer DESCLASSIFCAÇÃO da empresa LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP por
descumprir os itens 9.3.9 e 9.4.1.3
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”.
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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.
No particular, Hely Lopes Meirelles1 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 efetuarse 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 ILC2 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 Filho3·, 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
1
2
3

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
in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, SP: Aide, 2a ed., 1997, p. 265.
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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 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-
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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 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
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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 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 reportam-se 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
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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”

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”.
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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 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”.
Quanto à apresentação de cronograma geral e não separado por escola, ratificamos o entendimento de que tal
apresentação atende ao quanto solicitado no edital, uma vez que, a soma das escolas individuais no cronograma será
o mesmo. Sendo assim, a empresa se vencedora deverá apresentar o cronograma ajustado desde que sua correção
não majore o valor inicialmente apresentado.
7. QUANTO AOS JULGMENTOS REALIZADOS EM OUTROS CERTAMES, TP 01/2020 e CP 10/2019:
Na licitação oriunda da Tomada de Preços 01/2020, cujo objeto foi Contratação de empresa especializada de
engenharia para elaboração de projeto de ampliação do sistema de esgotamento sanitário existente, atendendo ao
bairro do Diamante, localizado na sede do município de Mata de São João-BA, foi constada presença de várias
empresas, exceto as mencionadas na Peça Recursal em tela, nem tampouco a RECORRENTE.
Na licitação oriunda da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 10/2019, cujo objeto foi Contratação de empresa
especializada de engenharia para Construção de Creche Municipal, composta de 10 salas de aula, brinquedoteca,
sala multimídia, sala de secretaria, sala de coordenação, sala de diretoria, sala de professores e com capacidade
para 200 (duzentos) alunos, localizada na Rua Alfredo Queiroz Monteiro, Bairro do Amado Bahia, na Sede do
Município de Mata de São João/ BA, 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, foi constada
presença de várias empresas, exceto a RECORRENTE.
Logo, aparentemente a RECORRENTE acompanha arduamente os atos ocorridos nos procedimentos licitatórios
desta Prefeitura, mesmo quando não se faz interessada no Certame, o que corrobora com o entendimento de lisura
dos procedimentos aqui realizados.
Todavia, muito embora já realizados atos distintos em certames distintos, esclarecemos que a Administração Pública
exerce controle sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e de revogar os inoportunos,
inclusive editar e aditar com o fim de garantir a legalidade e lisura dos seus processos, sendo necessário sempre
analisar falhas que referem-se á mero erros formais com o fim de evitar excesso de formalismo atingindo a finalidade
precípua do procedimento licitatório que se resume na legalidade, isonomia e razoabilidade.
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 CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI. 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.
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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, 16 de junho de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 08/2020
DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO:
Empresa CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI

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, CONSTRUTORA NEW FLYER
EIRELI por meio eletrônico, esclarececompel@gmail.com;
CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer N°. 001, datado de
16 de junho de 2020, e a decisão em opinar pela IMPROCEDÊNCIA do RECURSO interposto pela empresa
CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI. referente á CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 08/2020, cujo objeto é
Contratação de empresa especializada de engenharia, para realizar reforma de escolas da Sede do Município de
Mata de São João/BA (Creche Municipal Pedro Paulo Dos Santos, Escola Municipal Amélio Batista Filho, Escola
Municipal Ezilda Pinto Do Carmo, Escola Municipal Monsenhor Barbosa, Escola Municipal Professor Robert Lima,
Escola Municipal Professora Valdete Seixas, Escola Municipal Maria Odília Vasconcelos, Escola Municipal Célia
Goulart De Freitas, Biblioteca Municipal Anexa A Escola Municipal Monsenhor Barbosa, Escola Municipal Professora
Rosa Maria Vieira, Centro de Referência D. Miguel Fluxá Rosselló, Escola Municipal Professora Nadir Ribeiro Santos,
Escola Municipal Professora Cecília Matos, Escola Municipal Monsenhor José Astrogildo De Moreira, Escola
Municipal Elias José Dos Santos, Creche Professora Maria Emília Nunes E Escola Municipal Emanoel Fontes),
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 CONSTRUTORA NEW FLYER
EIRELI em referência ao Certame da Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA tombada sob o Nº.
08/2020, Processo Administrativo Nº. 5.257/2020

Mata de São João, 17 de junho de 2020

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João
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Aos Srs. Licitantes: BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI; MAKITORRE SERVIÇOS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP; FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP; GRADUS CONSTRUTORA
LTDA EPP; G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI ME; CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI EPP; PJ
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA;
CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA; FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP; VRV
SERVIÇOS LTDA EPP e LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
Ref.: Concorrência Pública nº. 08/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia,
para realizar reforma de escolas da Sede do Município de Mata de São João/BA (Creche Municipal Pedro
Paulo Dos Santos, Escola Municipal Amélio Batista Filho, Escola Municipal Ezilda Pinto Do Carmo, Escola
Municipal Monsenhor Barbosa, Escola Municipal Professor Robert Lima, Escola Municipal Professora
Valdete Seixas, Escola Municipal Maria Odília Vasconcelos, Escola Municipal Célia Goulart De Freitas,
Biblioteca Municipal Anexa A Escola Municipal Monsenhor Barbosa, Escola Municipal Professora Rosa
Maria Vieira, Centro de Referência D. Miguel Fluxá Rosselló, Escola Municipal Professora Nadir Ribeiro
Santos, Escola Municipal Professora Cecília Matos, Escola Municipal Monsenhor José Astrogildo De
Moreira, Escola Municipal Elias José Dos Santos, Creche Professora Maria Emília Nunes E Escola
Municipal Emanoel Fontes), 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. 08/2020,
na Lei Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93 IMPROCEDÊNCIA
DO RECURSO ADMINISTRATIVO, cuja Recorrente é a NEW FLYER EIRELI EPP; PJ
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

O Parecer segue anexo
Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 17 de junho de 2020.

Thais Soares
Subcoordenadora de Processos Licitatórios
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