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Mata de São João
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

DECRETO Nº 1006/20 de Julho de 2020

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação
no Orçamento Programa 2020.
O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei
Municipal nº 000779/20 de 31 de MARÇO de 2020.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(112) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.015-00.1.0000 - Material de Consumo

92.352,79

Total da Unidade:

92.352,79

Total Suplementação:

92.352,79
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Mata de São João
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da
anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo e/ou recursos provenientes do
excesso de arrecadação.
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(77) 3.3.90.32.00.00.00.00.2.013-00.1.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

92.352,79

Total da Unidade:

92.352,79

Total Anulação:

92.352,79

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.
Gabinete do(a) Prefeito(a), 24 de Julho de 2020.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Resumo por Fonte:
Fonte: 0.1.00
Total:

Adição

Redução

92.352,79

92.352,79

92.352,79

92.352,79
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DECRETO Nº. 1009/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ELICARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA, para o
cargo de CHEFE DE SETOR DE FOMENTO À PRODUÇÃO E À
ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, SÍMBOLO CC16, constante da Lei Municipal
nº 636/2017, atualmente em vigor.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 27 de julho de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
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DECRETO Nº. 1014, DE 27 DE JULHO DE 2020

Dispõe sobre a distribuição
de
gêneros
alimentícios
armazenados no centro de
distribuição da alimentação
escolar da secretaria de
educação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do
Município e,
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando que não cabe à Administração Pública se eximir de
adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus
(COVID-19) no âmbito de seu território;
Considerando a necessidade de conter a possível propagação de
infecção e transmissão local e preservar a saúde dos cidadãos em geral;
Considerando a publicação dos Decretos Municipais nºs. 336/2020;
348/2020; 357/2020, 384/2020 e 951/2020, os quais suspendem
temporariamente a aulas presenciais da rede municipal de ensino, pelo prazo
de 15 (quinze) dias, respectivamente;
Considerando a promulgação da Lei Federal nº. 13.987/2020, a qual
altera a Lei 11.947/2009, autorizando, em caráter excepcional, a distribuição de
gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das
escolas públicas de educação básica;
Considerando que os alunos matriculados na rede pública municipal
de ensino já estão sendo assistidos pela distribuição mensal de kits de
alimentação, custeados com recursos próprios deste município;
Considerando a existência de saldo de gêneros alimentícios em
estoque no setor da alimentação escolar, na Secretaria Municipal de Educação;
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Considerando os princípios da legalidade, publicidade e eficiência da
Administração Pública, previstos na Constituição Federal de 1988;

DECRETA:
Artigo 1º. Fica autorizada a distribuição dos gêneros alimentícios com prazo de
validade próximo ao vencimento e/ou alta perecibilidade, armazenados no
centro de distribuição da alimentação escolar, aos pais ou responsáveis pelos
alunos matriculados na rede pública municipal de ensino.
Artigo 2º. Os gêneros alimentícios cujo eventuais saldos em estoque
representem uma fração ínfima, devem ser direcionados para atender as
necessidades da secretaria municipal de saúde, realizando os ajustes
orçamentário-financeiro necessários à transferência dos mesmos.
Artigo 3º. A regulamentação desta ação caberá a secretaria municipal de
educação.
Artigo 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, EM 27 DE JULHO DE 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 1015/2020

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado o Sr. LUIZ CARLOS LUCIANO, do cargo de
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, SÍMBOLO
CC15, e nomeado para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus
efeitos a 01 de julho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA
BAHIA, em 27 de julho de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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Licitações

PARECER N°. 01/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO e CONTRARRAZÃO EM LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N°. 25/2020
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representada pela Presidente
da Comissão de Licitações, 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, pela empresa OESTE ENGENHARIA e CONTRARRAZÃO
apresentada pela empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA.-EPP conforme o
exposto abaixo:

I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°.
25/2020, OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de apoio á Regularização
Fundiária, compreendendo (Levantamentos Topográficos Planialtimétrico, elaboração de cadastros e
memoriais descritivos e na implantação de marcos geodésicos) no município de Mata de São João/BA
II – DOS FATOS
A Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°. 25/2020, Processo Administrativo nº. 4.943/2020, cujo
objeto é a Contratação de empresa para execução de serviços de apoio á Regularização Fundiária,
compreendendo (Levantamentos Topográficos Planialtimétrico, elaboração de cadastros e memoriais
descritivos e na implantação de marcos geodésicos) no município de Mata de São João/BA, teve sua Sessão
de Abertura iniciada no dia 22 de junho de 2020 na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da Prefeitura do
Município, em Sessão Pública.
Às onze horas do dia dois de julho 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
Tomada de Preços nº. 25/2020, 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 SOLO
TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP, OSOLEV CONSTRUTORA LTDA, OESTE –
ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA, VENISTOP SERVIÇOS DE
CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP, ADM HALL LTDA, PROAMBIENTEHS
SUSTENTA BILIDADE E ENGENHARIA LTDA ME, IFC ENGENHARIA LTDA EPP, GP ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA EIRELI EPP e PRODUS PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA realizada
pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos através da Comunicação Interna nº. 492/2020 assinada pelo Sr.
Fernando César Alves de Almeida, Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento, onde está exposto
que: “Considerando as Manifestações das licitantes registradas em Ata da Reunião Pública a COMISSÃO
TÉCNICA analisou os questionamentos conforme abaixo:
1. A empresa OESTE-ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E
ENGENHARIA LTDA pede o registro de que:
- “A empresa ADM HALL LTDA apresenta planilha de composição de
custos em desconformidade com as legislações vigentes e o próprio BDI
apresentados.”
A empresa apresentou a composição de custos em conformidade com o quanto solicitado no
certame licitatório:
“A empresa deverá apresentar juntamente com sua proposta de preços uma planilha de todos os
custos, despesas e receitas envolvendo o referido serviço, conforme modelo abaixo, sob pena de
desclassificação.”
ITEM
MÃO DE OBRA
TRIBUTOS
INSUMOS
FRETE

PERCENTUAL

VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
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Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OAJ+RTDPQ5L+N/7UVVRYVW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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LUCRO/BDI
OUTROS*
VALOR TOTAL
100%
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).
- “A empresa IFC ENGENHARIA LTDA EPP apresenta planilha de
composição de custos em desconformidade com as legislações vigentes
e o próprio BDI apresentados, também não atendeu ao item 9.9.6,
apresentando erro na somatória maior que 0,01%.”
A empresa apresentou a Planilha Orçamentária com valor total de R$ 421.197,38 (Quatrocentos e
vinte e um mil, cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), enquanto o valor encontrado na
multiplicação do mesmo é de R$ 422.646,08 (Quatrocentos e vinte e dois mil seiscentos e quarenta e seis reais
e oito 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$ - 1.448,70 (Um mil quatrocentos e quarenta e oito
reais e setenta centavos), menor que o valor real encontrado utilizando a formula do “arred”;
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.
- “A empresa VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E GEODESIA
EIRELI EPP apresenta planilha de preços com valor total divergente dos
seus valores unitários por item, por tanto não atendendo ao item 9.9.6”.
A empresa apresentou a Planilha Orçamentária com valor total de R$ 399.998,00 (Trezentos e
noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais), enquanto o valor encontrado na multiplicação do
mesmo é de R$ 430.735,00 (Quatrocentos e trinta mil, setecentos e trinta e cinco reais).
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$ 30.737,00 (Trinta mil, setecentos e trinta e sete
reais), menor que o valor real encontrado utilizando a formula do “arred”;
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.
2. A empresa PROAMBIENTEHS SUSTENTABILIDADE E
ENGENHARIA LTDA ME pede o registro de que:
- “Além da manifestação apresentada pela empresa OESTEORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA,
alega que a empresa OSOLEV CONSTRUTORA LTDA apresentou em
sua planilha de composição de custos taxa de tributos de 7,65%,
considerando uma empresa normal o lucro presumido deveria ser
8,86%, considerando ISS 5,0%, COFINS 3% e PIS 0,65%,
contabilizando o valor global inverossímil.”
A empresa apresentou a composição de custos em conformidade com o quanto solicitado no
certame licitatório:
“A empresa deverá apresentar juntamente com sua proposta de preços uma planilha de todos os
custos, despesas e receitas envolvendo o referido serviço, conforme modelo abaixo, sob pena de
desclassificação.”
ITEM
MÃO DE OBRA
TRIBUTOS
INSUMOS
FRETE

PERCENTUAL

VALOR TOTAL
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LUCRO/BDI
OUTROS*
VALOR TOTAL

100%

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).
- “A empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO
LTDA EPP apresentaram também, do mesmo modo, taxa de tributos
divergentes da legislação vigente, como também para essa empresa
pede-se a essa comissão a analise da mesma no Simples Nacional”
A empresa apresentou a composição de custos em conformidade com o quanto solicitado no
certame licitatório:
“A empresa deverá apresentar juntamente com sua proposta de preços uma planilha de todos os
custos, despesas e receitas envolvendo o referido serviço, conforme modelo abaixo, sob pena de
desclassificação.”
ITEM
MÃO DE OBRA
TRIBUTOS
INSUMOS
FRETE
LUCRO/BDI
OUTROS*
VALOR TOTAL

PERCENTUAL

VALOR TOTAL

100%

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).
3. A empresa IFC ENGENHARIA LTDA EPP pede o registro de que:
- “de acordo com o inciso II do art. 48 da Lei 8.666/93 a empresa SOLO
TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP está com o
valor da proposta abaixo de 50% do valor orçado pela prefeitura, então
automaticamente é desclassificada para realização da nova média
aritmética das propostas apresentadas”
Considerando tal questionamento cabe ao Setor de Licitações verificarem a exeqüibilidade da
proposta apresentada pela empresa.

1.

Item 9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 02, 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;
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
(...).
2.

OSOLEV CONSTRUTORA LTDA:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 01, 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;
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
(...).
3.

OESTE-ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 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;
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
(...).
4.

VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 04 a 05, 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;
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
(...).
5.

ADMHALL LTDA:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 05, 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;
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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
(...).
6.

PROAMBIENTEHS SUSTENTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA ME:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 02, 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;
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
(...).
7.

IFC ENGENHARIA LTDA EPP:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 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
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valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso;
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
(...).
8.

GP ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 01 a 02, 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;
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
(...).
9.

PRODUS PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 02 a 03, 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.
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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;
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 análise das documentações e manifestações apresentadas pelas empresas informamos
o que se segue:
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
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA conclui-se que SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP;
OSOLEV CONSTRUTORA LTDA; OESTE-ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA
LTDA; VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP; ADMHALL LTDA;
PROAMBIENTEHS SUSTENTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA ME; IFC ENGENHARIA LTDA EPP; GP
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP e a PRODUS PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA
LTDA ATENDERAM às exigências contidas no instrumento convocatório.”
Além da análise acima transcrita com o fim de instrução processual, foi solicitada manifestação da
Coordenação Fazendária para os questionamentos realizados na Ata da Sessão Pública realizada em
22/06/2020, o que foi respondido pela Sra. Suzan Kelly de Jesus Lima que: “Em resposta ao questionamento
abordado na folha de informação encartada na página 298, informamos que as empresas citadas abaixo estão
enquadradas no Simples Nacional, portanto possuem alíquota referente ao Imposto Sobre Serviço – ISS
diferenciadas entre 2 à 5%:
-IFC ENGENHARIA LTDA EPP
-SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP
-OSOLEV CONSTRUTORA LTDA
Quanto À empresa ADM HALL LTDA não está enquadrada em regime de Simples Nacional...”
Solicitada ainda a manifestação da Contabilidade, a Sra. Rita Patrícia Miranda se manifestou prestando as
seguintes informações: “Para efeito de cálculo do PIS e COFINS é necessário ser observado a totalidade das
receitas (faturamento da empresa) que pode ter uma incidência cumulativa (as organizações que apuram o
Imposto de Renda com base no Lucro Presumido) ou não-cumulativa (as organizações que apuram o imposto
de renda com base no Lucro Real).
INCIDÊNCIA CUMULATIVA: As alíquotas são: PIS: 0,65% - COFINS:3%
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA: As alíquotas são: PIS: 1,65% - COFINS: 7,6%.
Diante do exposto fica impossível afirmar se as alíquotas dos tributos de contribuição para o PIS/COFINS
apresentadas pelas empresas estão em conformidade com a Legislação, uma vez que, desconhecemos o
regime de tributação. Vale ressaltar que as planilhas de composição de custos com exceção da Oeste
Organização Estradas Topografia Engenharia LTDA não estão apresentando o detalhamento do item tributos.
(...)”
Quanto ao registro realizado pela empresa IFC ENGENHARIA LTDA EPP quanto à exeqüibilidade da proposta
de preços da empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP cabe registrar que
50% do valor orçado pela Prefeitura, qual seja R$ 610.430,98 (Seiscentos e dez mil, quatrocentos e trinta reais
e noventa e oito centavos), é R$ 305.215,49 (Trezentos e cinco mil, duzentos e quinze reais e quarenta e nove
centavos), logo o valor apresentado pela empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA
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EPP não é considerado para efeito de cálculo da exeqüibilidade constante no artigo 48, §1º, “a”, o que não
significa que a sua proposta esteja inexeqüível já que, após cálculos, seriam consideradas inexeqüíveis, nesta
licitação, empresas que apresentassem propostas de preços com valores inferiores à R$ 284.008,48 (Duzentos
e oitenta e quatro mil, oito reais e quarenta e oito centavos). Sendo assim, considerando as manifestações
acima transcritas e que o instrumento convocatório não solicita BDI detalhado e que tanto as informações
constantes nas planilhas de composição de custos e BDI (se apresentado) são de inteira responsabilidade da
empresa que as apresentam, não cabendo à COMPEL a desclassificação de empresa apenas pela
inconformidade da informação podendo esta ser alinhada, se necessário, ao final da licitação quando tivermos
empresa vencedora e considerando que no entendimento da COMPEL e da Secretaria de Obras e Serviços
Públicos (conforme análise técnica acima transcrita) os itens constantes no Edital foram cumpridos, as
empresas SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP, OSOLEV CONSTRUTORA
LTDA, OESTE – ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA, VENISTOP
SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP, ADM HALL LTDA,
PROAMBIENTEHS SUSTENTA BILIDADE E ENGENHARIA LTDA ME, IFC ENGENHARIA LTDA EPP, GP
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP e PRODUS PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA
LTDA são consideradas classificadas no certame, devendo as empresas IFC ENGENHARIA LTDA EPP e
VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP, caso alguma dessas
seja considerada vencedora, apresentar nova proposta de preços considerando que os equívocos de soma e
multiplicação identificados pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos não majoram suas propostas. 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, 01 de junho de 2020.”

III –DO RECURSO
Recurso
interposto
pela
Licitante,
a
OESTE
recursosduvidaspmsj@gmail.com em 07 de julho de 2020;

ENGENHARIA,

através

do

e-mail,

[...]
As Propostas de Preços apresentadas pelas empresas licitantes SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP, OSOLEV CONSTRUTORA LTDA, VENISTOP SERVIÇOS DE
CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP, ADM HALL LTDA e IFC ENGENHARIA LTDA EPP
não poderiam ter sido julgadas CLASSIFICADAS, tendo essas Licitantes apresentado Propostas de Preços
eivadas na nulidade, conforme pode ser visto a seguir:
• SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP: Apresentou na Proposta de Preços,
Planilha com composição de custos contendo taxas de tributos em desconformidade com as legislações
vigentes e com o valor da proposta abaixo de 50% do valor orçado pela prefeitura, devendo ser considerada
DESCLASSIFICADA, conforme itens 9.9.6 e 10.6 do Edital;
• OSOLEV CONSTRUTORA LTDA: Apresentou na Proposta de Preços, Planilha com composição de custos
contendo taxas de tributos em desconformidade com as legislações vigentes contabilizando o valor global
inverossímil, devendo ser considerada DESCLASSIFICADA conforme itens 9.9.6 e 10.6 do Edital;
• VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP: Apresentou
Propostas de Preços com valor total divergente dos seus valores unitários, devendo ser considerada
DESCLASSIFICADA, conforme itens 9.9.6 e 10.6 do Edital;
• ADM HALL LTDA: Apresentou na Proposta de Preços, Planilha com composição de custos contendo taxas de
tributos em desconformidade com as legislações vigentes, inclusive do próprio BDI apresentado, devendo ser
considerada DESCLASSIFICADA, conforme itens 9.9.6 e 10.6 do Edital;
• IFC ENGENHARIA LTDA EPP: Apresentou na Proposta de Preços, Planilha com composição de custos
contendo taxas de tributos em desconformidade com as legislações vigentes, devendo ser considerada
DESCLASSIFICADA, conforme itens 9.9.6 e 10.6 do Edital.
Situação semelhante ocorreu com a OESTE Engenharia, quando participou do certame Tomada de Preços nº
011/2017, instaurada pela Prefeitura Municipal de Mata de São João, em 11 de maio de 2017, onde essa d.
Comissão de Licitações julgou a nossa proposta de preços DESCLASSIFICADA, por ter apresentado Proposta
de Preços com erros de soma e multiplicação maiores que 0,1% (zero virgula um por cento) do Valor Total de
referência da Administração, conforme item 9.9.6 do Edital da licitação atual, TP 025/2020, conforme texto da
Ata transcrito a seguir:
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“OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA: O item 01 do Lote Único,
apresentou equívoco na multiplicação quantidade x valor unitário, de forma que o total do item soma-se em R$
172.260,00 (cento e setenta e dois mil, duzentos e sessenta reais), divergente do apresentado na planilha da
empresa de R$ 171.072,00 (cento e setenta e um mil, setenta e dois reais); o valor total dos itens do Lote
Único soma-se em R$ 297.060,00 (duzentos e noventa e sete mil, cento e sessenta reais), divergente do
apresentando na planilha da empresa de R$ 295.872,00 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e setenta
e dois reais); a diferença acima citada oriunda de erros de soma e multiplicação são maiores que 0,1% (zero
vírgula um por cento) do valor total de referência da Administração indicada no Anexo II – Termo de Referência
do Edital.”
Na ocasião, a OESTE Engenharia recorreu, mas essa d. Comissão julgou nosso recurso IMPROCENDETE,
mantendo o resultado da nossa DESCLASSIFICAÇÃO. No caso das licitantes SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP, OSOLEV CONSTRUTORA LTDA, VENISTOP SERVIÇOS DE
CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP, ADM HALL LTDA e IFC ENGENHARIA LTDA
EPP, neste certame, demonstram tentar confundir essa d. Comissão, ofertando proposta de preços, sem
observância ao Instrumento Convocatório e às legislações vigentes, invalidando suas respectivas propostas.
Ao formular a Proposta de Preços, a licitante tem por obrigação, avaliar todos os custos existentes, como
encargos fiscais, trabalhistas, tributos, administração, insumos, para conseguir dimensionar seu lucro para
assim ofertar uma proposta de preços exequível.
No edital, itens 9.3.2 e 9.3.6 traz a seguinte redação: “9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante
deverá considerar todas as despesas e custos com os trabalhos a serem executadas, tais como: mão-de-obra,
salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas, seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas,
taxas e contribuições relacionadas com o seu cumprimento.
A PMSJ não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou custos não
considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de tributos ou encargos
sociais e trabalhistas. 9.3.6 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que apresente preços
global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.” Ao analisar as Propostas de Preços das Licitantes
SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP, OSOLEV CONSTRUTORA LTDA,
VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP, ADM HALL LTDA e
IFC ENGENHARIA LTDA EPP, percebe-se claramente, que são propostas com erros notórios, seja na
consideração dos custos com a execução dos serviços, seja, erros de multiplicação, seja erros com relação ao
atendimento às exigências editalícias e legais.

IV –DAS CONTRARRAZÕES
Contrarrazão apresentada pela Licitante, a SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP,
através do e-mail, compel.pmsj@gmail.com em 13 de julho de 2020;
A empresa Solo Topografia e Georreferenciamento LTDA-EPP, CNPJ 20.522.473/0001-66, situada à Rua
Francisco Pauli, nº 451, apto 03, bairro Oxford, cidade de São Bento do Sul, SC – CEP 89.285-675, por int
ermédio de seu representante legal Sr. Rodrigo Luy, inscrito no CPF sob o nº 047.338.239-32, vem através
desta apresentar suas contrarrazões ao recurso interposto pelas empresas OESTE ORGANIZACAO,
ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA e PROAMBIENTEHS SUSTENTABILIDADE E ENGENHARIA
LTDA, onde nos questionam sobre nosso regime tributário e sobre a exequibilidade de nossa proposta.
CONSIDERACOES:
Pois bem, o fato é que as empresas citadas acima alegam que nossa empresa Solo Topografia, apresentou na
Proposta de Preços, Planilha com composição de custos contendo taxas de tributos em desconformidade com
as legislações vigentes, alegando que nós estamos enquadrados no regime de tributação do SIMPLES
NACIONAL - ANEXO V, fato este totalmente errado. Apresentamos em nossa planilha de preços tributação
correta para nós empresa enquadrada como sendo da tributação SIMPLES NACIONAL, nossa alíquota é com
base no ANEXO III – FATOR R. Em anexos segue explicativo de nossa contabilidade.
A nossa empresa apresentou a composição de custos em conformidade com o quanto solicitado no certame
licitatório e com a TRIBUTACAO CORRETA PARA O CASO DE NOSSA EMPRESA.
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E caso ainda reste alguma dúvida deixamos abaixo o contato de nosso contador para que possam ser sanadas
quaisquer dúvidas pendentes:
CONTABILIDADE: NELSON GAULKE E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA CONTADOR: AMILTON
NEPOMUCENO PINTO (47) 3635-1025
Outro fato é que questionam sobre a exequibilidade de nossa proposta, fato este comprovado inclusive pela
Prefeitura de Mata de São João, onde mostram os cálculos de exequibilidade. Para ser considerada
inexequível nossa proposta teríamos que ter apresentado proposta de preço com valor inferior à R$
284.008,48, fato este que nós da SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO apresentamos para a
nossa proposta o valor de R$ R$ 294.764,80, ficando EXEQUIVEL.

V- 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.

Observa-se que a RECORRENTE menciona em sua Peça Recursal, alguns pontos os quais devem ser
abordados em tópicos distintos. Vejamos:
1. QUANTO AO REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP: “Apresentou na Proposta de Preços, Planilha com composição de
custos contendo taxas de tributos em desconformidade com as legislações vigentes e com o valor da proposta
abaixo de 50% do valor orçado pela prefeitura, devendo ser considerada DESCLASSIFICADA, conforme itens
9.9.6 e 10.6 do Edital;’’
Verifica-se que tal alegação já foi devidamente esclarecida na Ata da II Reunião Privada realizada em 02 de
julho de 2020, onde ai foi registrado que “50% do valor orçado pela Prefeitura, qual seja R$ 610.430,98
(Seiscentos e dez mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e oito centavos), é R$ 305.215,49 (Trezentos e
cinco mil, duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), logo o valor apresentado pela empresa SOLO
TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP não é considerado para efeito de cálculo da
exeqüibilidade constante no artigo 48, §1º, “a”, o que não significa que a sua proposta esteja inexeqüível já
que, após cálculos, seriam consideradas inexeqüíveis, nesta licitação, empresas que apresentassem propostas
de preços com valores inferiores à R$ 284.008,48 (Duzentos e oitenta e quatro mil, oito reais e quarenta e oito
centavos). Sendo assim, considerando as manifestações acima transcritas e que o instrumento convocatório
não solicita BDI detalhado e que tanto as informações constantes nas planilhas de composição de custos e BDI
(se apresentado) são de inteira responsabilidade da empresa que as apresentam, não cabendo à COMPEL a
desclassificação de empresa apenas pela inconformidade da informação podendo esta ser alinhada, se
necessário, ao final da licitação quando tivermos empresa vencedora e considerando que no entendimento da
COMPEL e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (conforme análise técnica acima transcrita) os itens
constantes no Edital foram cumpridos, as empresas’’

2. QUANTO AO REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA OSOLEV CONSTRUTORA
LTDA: ‘’Apresentou na Proposta de Preços, Planilha com composição de custos contendo taxas de tributos em
desconformidade com as legislações vigentes contabilizando o valor global inverossímil, devendo ser
considerada DESCLASSIFICADA conforme itens 9.9.6 e 10.6 do Edital;
Verifica-se que tal alegação já foi devidamente esclarecida na Ata da II Reunião Privada realizada em 02 de
julho de 2020, onde ai foi registrado que “Sendo assim, considerando as manifestações acima transcritas e que
o instrumento convocatório não solicita BDI detalhado e que tanto as informações constantes nas planilhas de
composição de custos e BDI (se apresentado) são de inteira responsabilidade da empresa que as apresentam,
não cabendo à COMPEL a desclassificação de empresa apenas pela inconformidade da informação podendo
esta ser alinhada, se necessário, ao final da licitação quando tivermos empresa vencedora e considerando que
no entendimento da COMPEL e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (conforme análise técnica acima
transcrita) os itens constantes no Edital foram cumpridos, as empresas’’
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3. QUANTO AO REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA VENISTOP SERVIÇOS DE
CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP: ‘’Apresentou Propostas de Preços com valor total
divergente dos seus valores unitários, devendo ser considerada DESCLASSIFICADA, conforme itens 9.9.6 e
10.6 do Edital;’’
Após conhecer as razões expostas na peça recursal apresentada, a Presidente da Comissão de Licitações
com respaldo no Parecer Técnico, acima transcrito, emitido pelo Engº Fernando Cesar Alves de Almeida,
Membro da Comissão de Analise Técnica e Julgamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SEOSP,
o qual indica que:
“A empresa apresentou a Planilha Orçamentária com valor
total de R$ 399.998,00 (Trezentos e noventa e nove mil,
novecentos e noventa e oito reais), enquanto o valor
encontrado na multiplicação do mesmo é de R$ 430.735,00
(Quatrocentos e trinta mil, setecentos e trinta e cinco reais).”
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$
30.737,00 (Trinta mil, setecentos e trinta e sete reais), menor
que o valor real encontrado utilizando a formula do “arred”;

Considerando que a majoração de R$ 30.737,00 (Trinta mil, setecentos e trinta e sete reais), na Proposta de
Preços da RECORRIDA gera impacto no seu valor total, não se tratando assim de falhas formais as quais
podem ser aceitas por esta Administração que ao proceder com tal aceite estaria ferindo o Principio da
Isonomia; uma vez que a Administração Pública não somente deve buscar a proposta mais vantajosa, mas
também demonstrar que concedeu à todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade.
Assim, os argumentos trazidos pela RECORRENTE foram suficientes para alterar o julgamento dado
anteriormente quanto á CLASSIFICAÇÃO da empresa VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA
TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP passando então a referida empresa considerada
DESCLASSIFICADA do Certame em tela.

4. QUANTO AO REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA ADM HALL LTDA: “Apresentou
na Proposta de Preços, Planilha com composição de custos contendo taxas de tributos em desconformidade
com as legislações vigentes, inclusive do próprio BDI apresentado, devendo ser considerada
DESCLASSIFICADA, conforme itens 9.9.6 e 10.6 do Edital; ‘
Verifica-se que tal alegação já foi devidamente esclarecida na Ata da II Reunião Privada realizada em 02 de
julho de 2020, onde ai foi registrado que “Sendo assim, considerando as manifestações acima transcritas e que
o instrumento convocatório não solicita BDI detalhado e que tanto as informações constantes nas planilhas de
composição de custos e BDI (se apresentado) são de inteira responsabilidade da empresa que as apresentam,
não cabendo à COMPEL a desclassificação de empresa apenas pela inconformidade da informação podendo
esta ser alinhada, se necessário, ao final da licitação quando tivermos empresa vencedora e considerando que
no entendimento da COMPEL e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (conforme análise técnica acima
transcrita) os itens constantes no Edital foram cumpridos, as empresas’’

5. QUANTO AO REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA IFC ENGENHARIA LTDA EPP:
“Apresentou na Proposta de Preços, Planilha com composição de custos contendo taxas de tributos em
desconformidade com as legislações vigentes, devendo ser considerada DESCLASSIFICADA, conforme itens
9.9.6 e 10.6 do Edital.”
Verifica-se que tal alegação já foi devidamente esclarecida na Ata da II Reunião Privada realizada em 02 de
julho de 2020, onde ai foi registrado que “Sendo assim, considerando as manifestações acima transcritas e que
o instrumento convocatório não solicita BDI detalhado e que tanto as informações constantes nas planilhas de
composição de custos e BDI (se apresentado) são de inteira responsabilidade da empresa que as apresentam,
não cabendo à COMPEL a desclassificação de empresa apenas pela inconformidade da informação podendo
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esta ser alinhada, se necessário, ao final da licitação quando tivermos empresa vencedora e considerando que
no entendimento da COMPEL e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (conforme análise técnica acima
transcrita) os itens constantes no Edital foram cumpridos, as empresas’’

Após conhecer as razões expostas na peça recursal apresentada, a Presidente da Comissão de Licitações
com respaldo no Parecer Técnico, acima transcrito, emitido pelo Engº Fernando Cesar Alves de Almeida,
Membro da Comissão de Analise Técnica e Julgamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SEOSP,
o qual indica que:
“A empresa apresentou a Planilha Orçamentária com valor
total de R$ 421.197,38 (Quatrocentos e vinte e um mil, cento
e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), enquanto o
valor encontrado na multiplicação do mesmo é de R$
422.646,08 (Quatrocentos e vinte e dois mil seiscentos e
quarenta e seis reais e oito 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$ - 1.448,70
(Um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta
centavos), menor que o valor real encontrado utilizando a
formula do “arred”;
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.’’

Considerando que a majoração de R$1.448,70 (Um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta
centavos) na Proposta de Preços da RECORRIDA gera impacto no seu valor total, não se tratando assim de
falhas formais as quais podem ser aceitas por esta Administração que ao proceder com tal aceite estaria
ferindo o Principio da Isonomia; uma vez que a Administração Pública não somente deve buscar a proposta
mais vantajosa, mas também demonstrar que concedeu à todos os concorrentes aptos a mesma
oportunidade.
Assim, os argumentos trazidos pela RECORRENTE foram suficientes para alterar o julgamento dado
anteriormente quanto á CLASSIFICAÇÃO da empresa IFC ENGENHARIA LTDA EPP passando então a
referida empresa considerada DESCLASSIFICADA do Certame em tela.

6. Quanto ás alegações de Planilha com composição de custos contendo taxas de tributos em
desconformidade com as legislações vigentes e/ou BDI apresentado
Vejamos posicionamento do TCU :
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos
integrantes da planilha de custos são variáveis, e dependem da
característica e estrutura de custos de cada organização. Outros são
decorrentes de lei ou acordos coletivos, sendo responsabilidade da
licitante informá-los corretamente. Caso a planilha apresentada pelo
licitante esteja dissonante do previsto em lei, e ainda assim, for
considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao licitante
suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 – Plenário.

Faz-se necessário transcrever o Item 9.4.1.4 do Instrumento Editalicio:
9.4.1.4. conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as
parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços, transporte,
instalação, frete, seguro, taxas, combustível, impostos e demais encargos
incidentes, incluindo também as despesas com alimentação, transporte e
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hospedagem dos funcionários da empresa, assim mão-de-obra, salários,
encargos sociais para-fiscais, trabalhistas, seguros, transportes, tributos,
despesas diretas e indiretas, taxas e contribuições relacionadas com o seu
cumprimento não cabendo quaisquer reclamações posteriores; constituindose, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução
completa do contrato.

Logo, cabe à empresa informar corretamente seus custos e encargos e caso assim não seja feito caberá à
mesma suportar o ônus de seu erro, conforme posicionamento do TCU e por ser expressamente declarado
pelas RECORRIDAS no rol dos documentos que compõe sua Proposta Comercial.
Assim, faz-se necessário frisar que a Administração Pública deve ter muita cautela ao desclassificar a proposta
mais vantajosa em uma licitação cujo critério de julgamento é “menor preço”, tendo em vista 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 e a eficiência.
Nesse sentido, não há o que se falar em desclassificação de propostas mais vantajosas para a Administração
Pública, o TCU já se posicionou:
“Acórdão 1.811/2014 – Plenário) Erro no preenchimento da planilha
de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente
para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado”

“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de
custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação
antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração
contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida
correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global
proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).‘

“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)”

O 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.
Verifica-se ainda que tal equívoco pode ser sanado caso uma das referidas RECORRIDAS logre-se vencedora
da licitação, tendo em vista serem os valores propostos mais vantajosos para a Administração
Assim, os argumentos trazidos pela RECORRENTE foram suficientes para alterar PARCIALMENTE
julgamento dado anteriormente,

o

Contudo, verifica-se que tais possibilidades não cabem ás RECORRIDAS IFC ENGENHARIA LTDA EPP
e VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP tendo em vista que
ao aplicar a fórmula “ARRED’’ seus valores apresentados inicialmente sofrem MAJORAÇÕES
SIGNIFICANTES”.

VI - DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRARRAZÃO
Trata-se de análise das Contrarrazões
GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP

interposta

pela

empresa

SOLO

TOPOGRAFIA

E

Sendo assim, a COMPEL esclarece o seguinte:
As alegações já foram devidamente esclarecidas na fundamentação do Recurso acima indicado, logo, entende
a Presidente da COMPEL ter respondido todos os tópicos abordados na Peça Recursal e Contrarrazões.
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VII - DO PARECER
Tendo em vista que se consideradas procedentes em sua totalidade 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 os Princípios da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteiam 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 OESTE ENGENHARIA eis que
preenche os requisitos de admissibilidade e julgamento de IMPROCEDÊNCIA PARCIAL e PROCEDÊNCIA
DA CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO
LTDA-EPP., assim como DESCLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS IFC ENGENHARIA LTDA EPP e
VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP tendo em vista que
ao aplicar a fórmula “ARRED’’ seus valores apresentados inicialmente sofrem MAJORAÇÕES
SIGNIFICANTES”.

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, 21 de julho de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL
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TOMADA DE PREÇOS N°. 25/2020
DECISÃO DEFINITIVA:
RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO: Empresa OESTE ENGENHARIA.
CONTRARRAZÃO Empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO no uso das suas atribuições legais, em conformidade
com o disposto no art. 109, § 4º da Lei 8666/93, dispõe que:
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela Licitante, a OESTE ENGENHARIA;
CONSIDERANDO as alegações apresentadas na CONTRARRAZÃO apresentada pela Licitante, a SOLO
TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP;

CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer N°. 001,
datado de 21 de julho de 2020, e a decisão em opinar pela IMPROCEDÊNCIA PARCIAL do RECURSO
interposto pela empresa OESTE ENGENHARIA e PROCEDÊNCIA DA CONTRARRAZÃO apresentada pela
empresa
SOLO
TOPOGRAFIA
E
GEORREFERENCIAMENTO
LTDA-EPP.
assim
como
DESCLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS IFC ENGENHARIA LTDA EPP e VENISTOP SERVIÇOS DE
CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP tendo em vista que ao aplicar a fórmula
“ARRED’’ seus valores apresentados inicialmente sofrem MAJORAÇÕES SIGNIFICANTES na TOMADA
DE PREÇOS N°. 25/2020, cujo objeto é Contratação de empresa para execução de serviços de apoio á
Regularização Fundiária, compreendendo (Levantamentos Topográficos Planialtimétrico, elaboração de
cadastros e memoriais descritivos e na implantação de marcos geodésicos) no município de Mata de São
João/BA.
RESOLVE
Julgar PARCIALMENTE IMPROCEDENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa OESTE
ENGENHARIA e PROCEDENTE CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP. assim como DESCLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS IFC
ENGENHARIA LTDA EPP e VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA
EIRELI EPP. em referência ao Certame da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS tombada sob o Nº.
25/2020, Processo Administrativo Nº. 4.943/2020

Mata de São João, 27 de julho de 2020

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João
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PARECER N°. 02/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO e CONTRARRAZÃO EM LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N°. 25/2020
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representada pela Presidente
da Comissão de Licitações, 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, pela empresa PROAMBIENTEHS SUSTENTABILIDADE E
ENGENHARIA LTDA e CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA.-EPP conforme o exposto abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°.
25/2020, OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de apoio á Regularização
Fundiária, compreendendo (Levantamentos Topográficos Planialtimétrico, elaboração de cadastros e
memoriais descritivos e na implantação de marcos geodésicos) no município de Mata de São João/BA
II – DOS FATOS
A Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°. 25/2020, Processo Administrativo nº. 4.943/2020, cujo
objeto é a Contratação de empresa para execução de serviços de apoio á Regularização Fundiária,
compreendendo (Levantamentos Topográficos Planialtimétrico, elaboração de cadastros e memoriais
descritivos e na implantação de marcos geodésicos) no município de Mata de São João/BA, teve sua Sessão
de Abertura iniciada no dia 22 de junho de 2020 na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da Prefeitura do
Município, em Sessão Pública.
Às onze horas do dia dois de julho 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
Tomada de Preços nº. 25/2020, 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 SOLO
TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP, OSOLEV CONSTRUTORA LTDA, OESTE –
ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA, VENISTOP SERVIÇOS DE
CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP, ADM HALL LTDA, PROAMBIENTEHS
SUSTENTA BILIDADE E ENGENHARIA LTDA ME, IFC ENGENHARIA LTDA EPP, GP ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA EIRELI EPP e PRODUS PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA realizada
pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos através da Comunicação Interna nº. 492/2020 assinada pelo Sr.
Fernando César Alves de Almeida, Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento, onde está exposto
que: “Considerando as Manifestações das licitantes registradas em Ata da Reunião Pública a COMISSÃO
TÉCNICA analisou os questionamentos conforme abaixo:
1. A empresa OESTE-ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E
ENGENHARIA LTDA pede o registro de que:
- “A empresa ADM HALL LTDA apresenta planilha de composição de
custos em desconformidade com as legislações vigentes e o próprio BDI
apresentados.”
A empresa apresentou a composição de custos em conformidade com o quanto solicitado no
certame licitatório:
“A empresa deverá apresentar juntamente com sua proposta de preços uma planilha de todos os
custos, despesas e receitas envolvendo o referido serviço, conforme modelo abaixo, sob pena de
desclassificação.”
ITEM
MÃO DE OBRA
TRIBUTOS
INSUMOS
FRETE
LUCRO/BDI
OUTROS*

PERCENTUAL

VALOR TOTAL
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VALOR TOTAL
100%
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).
- “A empresa IFC ENGENHARIA LTDA EPP apresenta planilha de
composição de custos em desconformidade com as legislações vigentes
e o próprio BDI apresentados, também não atendeu ao item 9.9.6,
apresentando erro na somatória maior que 0,01%.”
A empresa apresentou a Planilha Orçamentária com valor total de R$ 421.197,38 (Quatrocentos e
vinte e um mil, cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), enquanto o valor encontrado na
multiplicação do mesmo é de R$ 422.646,08 (Quatrocentos e vinte e dois mil seiscentos e quarenta e seis reais
e oito 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$ - 1.448,70 (Um mil quatrocentos e quarenta e oito
reais e setenta centavos), menor que o valor real encontrado utilizando a formula do “arred”;
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.
- “A empresa VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E GEODESIA
EIRELI EPP apresenta planilha de preços com valor total divergente dos
seus valores unitários por item, por tanto não atendendo ao item 9.9.6”.
A empresa apresentou a Planilha Orçamentária com valor total de R$ 399.998,00 (Trezentos e
noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais), enquanto o valor encontrado na multiplicação do
mesmo é de R$ 430.735,00 (Quatrocentos e trinta mil, setecentos e trinta e cinco reais).
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$ 30.737,00 (Trinta mil, setecentos e trinta e sete
reais), menor que o valor real encontrado utilizando a formula do “arred”;
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.
2. A empresa PROAMBIENTEHS SUSTENTABILIDADE E
ENGENHARIA LTDA ME pede o registro de que:
- “Além da manifestação apresentada pela empresa OESTEORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA,
alega que a empresa OSOLEV CONSTRUTORA LTDA apresentou em
sua planilha de composição de custos taxa de tributos de 7,65%,
considerando uma empresa normal o lucro presumido deveria ser
8,86%, considerando ISS 5,0%, COFINS 3% e PIS 0,65%,
contabilizando o valor global inverossímil.”
A empresa apresentou a composição de custos em conformidade com o quanto solicitado no
certame licitatório:
“A empresa deverá apresentar juntamente com sua proposta de preços uma planilha de todos os
custos, despesas e receitas envolvendo o referido serviço, conforme modelo abaixo, sob pena de
desclassificação.”
ITEM
MÃO DE OBRA
TRIBUTOS
INSUMOS
FRETE
LUCRO/BDI
OUTROS*

PERCENTUAL

VALOR TOTAL
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VALOR TOTAL

100%

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).
- “A empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO
LTDA EPP apresentaram também, do mesmo modo, taxa de tributos
divergentes da legislação vigente, como também para essa empresa
pede-se a essa comissão a analise da mesma no Simples Nacional”
A empresa apresentou a composição de custos em conformidade com o quanto solicitado no
certame licitatório:
“A empresa deverá apresentar juntamente com sua proposta de preços uma planilha de todos os
custos, despesas e receitas envolvendo o referido serviço, conforme modelo abaixo, sob pena de
desclassificação.”
ITEM
MÃO DE OBRA
TRIBUTOS
INSUMOS
FRETE
LUCRO/BDI
OUTROS*
VALOR TOTAL

PERCENTUAL

VALOR TOTAL

100%

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).
3. A empresa IFC ENGENHARIA LTDA EPP pede o registro de que:
- “de acordo com o inciso II do art. 48 da Lei 8.666/93 a empresa SOLO
TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP está com o
valor da proposta abaixo de 50% do valor orçado pela prefeitura, então
automaticamente é desclassificada para realização da nova média
aritmética das propostas apresentadas”
Considerando tal questionamento cabe ao Setor de Licitações verificarem a exeqüibilidade da
proposta apresentada pela empresa.

1.

Item 9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 02, 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;
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
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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.

OSOLEV CONSTRUTORA LTDA:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 01, 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;
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
(...).
3.

OESTE-ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 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;
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.

VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 04 a 05, 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;
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
(...).
5.

ADMHALL LTDA:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 05, 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;
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
(...).
6.

PROAMBIENTEHS SUSTENTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA ME:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 02, 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;
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
(...).
7.

IFC ENGENHARIA LTDA EPP:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 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;
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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
(...).
8.

GP ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 01 a 02, 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;
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
(...).
9.

PRODUS PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA:

APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 02 a 03, 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
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valor total; e, havendo divergência entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso;
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 análise das documentações e manifestações apresentadas pelas empresas informamos
o que se segue:
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
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA conclui-se que SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP;
OSOLEV CONSTRUTORA LTDA; OESTE-ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA
LTDA; VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP; ADMHALL LTDA;
PROAMBIENTEHS SUSTENTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA ME; IFC ENGENHARIA LTDA EPP; GP
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP e a PRODUS PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA
LTDA ATENDERAM às exigências contidas no instrumento convocatório.”
Além da análise acima transcrita com o fim de instrução processual, foi solicitada manifestação da
Coordenação Fazendária para os questionamentos realizados na Ata da Sessão Pública realizada em
22/06/2020, o que foi respondido pela Sra. Suzan Kelly de Jesus Lima que: “Em resposta ao questionamento
abordado na folha de informação encartada na página 298, informamos que as empresas citadas abaixo estão
enquadradas no Simples Nacional, portanto possuem alíquota referente ao Imposto Sobre Serviço – ISS
diferenciadas entre 2 à 5%:
-IFC ENGENHARIA LTDA EPP
-SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP
-OSOLEV CONSTRUTORA LTDA
Quanto À empresa ADM HALL LTDA não está enquadrada em regime de Simples Nacional...”
Solicitada ainda a manifestação da Contabilidade, a Sra. Rita Patrícia Miranda se manifestou prestando as
seguintes informações: “Para efeito de cálculo do PIS e COFINS é necessário ser observado a totalidade das
receitas (faturamento da empresa) que pode ter uma incidência cumulativa (as organizações que apuram o
Imposto de Renda com base no Lucro Presumido) ou não-cumulativa (as organizações que apuram o imposto
de renda com base no Lucro Real).
INCIDÊNCIA CUMULATIVA: As alíquotas são: PIS: 0,65% - COFINS:3%
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA: As alíquotas são: PIS: 1,65% - COFINS: 7,6%.
Diante do exposto fica impossível afirmar se as alíquotas dos tributos de contribuição para o PIS/COFINS
apresentadas pelas empresas estão em conformidade com a Legislação, uma vez que, desconhecemos o
regime de tributação. Vale ressaltar que as planilhas de composição de custos com exceção da Oeste
Organização Estradas Topografia Engenharia LTDA não estão apresentando o detalhamento do item tributos.
(...)”
Quanto ao registro realizado pela empresa IFC ENGENHARIA LTDA EPP quanto à exeqüibilidade da proposta
de preços da empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP cabe registrar que
50% do valor orçado pela Prefeitura, qual seja R$ 610.430,98 (Seiscentos e dez mil, quatrocentos e trinta reais
e noventa e oito centavos), é R$ 305.215,49 (Trezentos e cinco mil, duzentos e quinze reais e quarenta e nove
centavos), logo o valor apresentado pela empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA
EPP não é considerado para efeito de cálculo da exeqüibilidade constante no artigo 48, §1º, “a”, o que não
significa que a sua proposta esteja inexeqüível já que, após cálculos, seriam consideradas inexeqüíveis, nesta
licitação, empresas que apresentassem propostas de preços com valores inferiores à R$ 284.008,48 (Duzentos
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e oitenta e quatro mil, oito reais e quarenta e oito centavos). Sendo assim, considerando as manifestações
acima transcritas e que o instrumento convocatório não solicita BDI detalhado e que tanto as informações
constantes nas planilhas de composição de custos e BDI (se apresentado) são de inteira responsabilidade da
empresa que as apresentam, não cabendo à COMPEL a desclassificação de empresa apenas pela
inconformidade da informação podendo esta ser alinhada, se necessário, ao final da licitação quando tivermos
empresa vencedora e considerando que no entendimento da COMPEL e da Secretaria de Obras e Serviços
Públicos (conforme análise técnica acima transcrita) os itens constantes no Edital foram cumpridos, as
empresas SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP, OSOLEV CONSTRUTORA
LTDA, OESTE – ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA, VENISTOP
SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP, ADM HALL LTDA,
PROAMBIENTEHS SUSTENTA BILIDADE E ENGENHARIA LTDA ME, IFC ENGENHARIA LTDA EPP, GP
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP e PRODUS PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA
LTDA são consideradas classificadas no certame, devendo as empresas IFC ENGENHARIA LTDA EPP e
VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP, caso alguma dessas
seja considerada vencedora, apresentar nova proposta de preços considerando que os equívocos de soma e
multiplicação identificados pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos não majoram suas propostas. 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, 01 de junho de 2020.”

III –DO RECURSO
Recurso interposto pela Licitante, a PROAMBIENTEHS SUSTENTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA,
através do e-mail, compel.pmsj@gmail.com em 09 de julho de 2020;
[...]
A ProambientEHS Sustentabilidade e Enaenharia Ma, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
n°. 22.564.864/0001-79, com sede localizada à Praça Chá n°35 Sala 01, Bairro de Jardim Fátima, Município de
São José dos Campos/SP, representada por seu sócio-diretor infra assinado, tempestivamente, vem, com
fulcro na alínea "a", do inciso I, do artigo 109, da Lei n°. 8.666/1993, à presença de Vossa Senhoria, a fim de
interpor, RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a decisão dessa digna Comissão Permanente de Licitação que
aceitou as propostas e classificou as Empresas SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA
EPP, OSOLEV CONSTRUTORA LTDA, VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E
GEODESIA EIRELI EPP, ADM HALL LTDA, pelos fatos e motivos que a seguir aduz:
[...]
1. SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP: APRESENTOU Planilha de Preços, porém
sua planilha de custo o fez por mera formalidade apresentando valores e percentuais de tributos inverossímeis,
não aplicou percentuais e valores de acordo a legislação vigente.
2. OSOLEV CONSTRUTORA LTDA. APRESENTOU Planilha de Preços, porém sua planilha de custo o fez por
mera formalidade apresentando valores e percentuais de tributos inverossímeis, não aplicou percentuais e
valores de acordo a legislação vigente. Resta claro, portanto, que a empresa deverá apresentar alíquotas de
tributos de acordo ao praticado pelo município e o Munícipio de Mata de São João adota as seguintes alíquotas
para serviços de Engenharia:
3. VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP. APRESENTOU
Planilha de Preços, porém sua planilha de custo o fez por mera formalidade apresentando valores e
percentuais de tributos inverossímeis, não aplicando percentuais e valores de acordo a legislação vigente, A
VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP é uma empresa
enquadrada no Simples Nacional desde 01/01/2017, conforme documento em anexo, portanto a empresa
deveria apresentar seus tributos — ISS, COFINS e PIS — de acordo com o exigido no anexo V da Lei
Complementar n° 123 de 2006,
4. ADM HALL LTDA. APRESENTOU Planilha de Preços, porém sua planilha de custo o fez por mera
formalidade, apresentando valores e percentuais de tributos inverossímeis, não aplicando percentuais e valores
de acordo a legislação vigente. A ADM HALL LTDA apresentou em sua planilha de preço, no detalhamento da
composição de custos, exigência do edital da licitação em epigrafe sua composição de BDI com percentual de
22,61% e percentual de tributos de 25,65%.
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IV –DAS CONTRARRAZÕES
Contrarrazão apresentada pela Licitante, a SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP,
através do e-mail, compel.pmsj@gmail.com em 13 de julho de 2020;
A empresa Solo Topografia e Georreferenciamento LTDA-EPP, CNPJ 20.522.473/0001-66, situada à Rua
Francisco Pauli, nº 451, apto 03, bairro Oxford, cidade de São Bento do Sul, SC – CEP 89.285-675, por int
ermédio de seu representante legal Sr. Rodrigo Luy, inscrito no CPF sob o nº 047.338.239-32, vem através
desta apresentar suas contrarrazões ao recurso interposto pelas empresas OESTE ORGANIZACAO,
ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA e PROAMBIENTEHS SUSTENTABILIDADE E ENGENHARIA
LTDA, onde nos questionam sobre nosso regime tributário e sobre a exequibilidade de nossa proposta.
CONSIDERACOES:
Pois bem, o fato é que as empresas citadas acima alegam que nossa empresa Solo Topografia, apresentou na
Proposta de Preços, Planilha com composição de custos contendo taxas de tributos em desconformidade com
as legislações vigentes, alegando que nós estamos enquadrados no regime de tributação do SIMPLES
NACIONAL - ANEXO V, fato este totalmente errado. Apresentamos em nossa planilha de preços tributação
correta para nós empresa enquadrada como sendo da tributação SIMPLES NACIONAL, nossa alíquota é com
base no ANEXO III – FATOR R. Em anexos segue explicativo de nossa contabilidade.
A nossa empresa apresentou a composição de custos em conformidade com o quanto solicitado no certame
licitatório e com a TRIBUTACAO CORRETA PARA O CASO DE NOSSA EMPRESA.
E caso ainda reste alguma dúvida deixamos abaixo o contato de nosso contador para que possam ser sanadas
quaisquer dúvidas pendentes:
CONTABILIDADE: NELSON GAULKE E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA CONTADOR: AMILTON
NEPOMUCENO PINTO (47) 3635-1025
Outro fato é que questionam sobre a exequibilidade de nossa proposta, fato este comprovado inclusive pela
Prefeitura de Mata de São João, onde mostram os cálculos de exequibilidade. Para ser considerada
inexequível nossa proposta teríamos que ter apresentado proposta de preço com valor inferior à R$
284.008,48, fato este que nós da SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO apresentamos para a
nossa proposta o valor de R$ R$ 294.764,80, ficando EXEQUIVEL.

V- 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.

Observa-se que a RECORRENTE menciona em sua Peça Recursal, alguns pontos os quais devem ser
abordados em tópicos distintos. Vejamos:

1. QUANTO AO REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP: “APRESENTOU Planilha de Preços, porém sua planilha de custo o
fez por mera formalidade apresentando valores e percentuais de tributos inverossímeis, não aplicou
percentuais e valores de acordo a legislação vigente. ’’
Verifica-se que tal alegação já foi devidamente esclarecida na Ata da II Reunião Privada realizada em 02 de
julho de 2020, onde ai foi registrado que “Sendo assim, considerando as manifestações acima transcritas e que
o instrumento convocatório não solicita BDI detalhado e que tanto as informações constantes nas planilhas de
composição de custos e BDI (se apresentado) são de inteira responsabilidade da empresa que as apresentam,
não cabendo à COMPEL a desclassificação de empresa apenas pela inconformidade da informação podendo
esta ser alinhada, se necessário, ao final da licitação quando tivermos empresa vencedora e considerando que
no entendimento da COMPEL e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (conforme análise técnica acima
transcrita) os itens constantes no Edital foram cumpridos, as empresas’’
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2. QUANTO AO REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA OSOLEV CONSTRUTORA
LTDA: ‘APRESENTOU Planilha de Preços, porém sua planilha de custo o fez por mera formalidade
apresentando valores e percentuais de tributos inverossímeis, não aplicou percentuais e valores de acordo a
legislação vigente. Resta claro, portanto, que a empresa deverá apresentar alíquotas de tributos de acordo ao
praticado pelo município e o Município de Mata de São João adota as seguintes alíquotas para serviços de
Engenharia:;
Verifica-se que tal alegação já foi devidamente esclarecida na Ata da II Reunião Privada realizada em 02 de
julho de 2020, onde ai foi registrado que “Sendo assim, considerando as manifestações acima transcritas e que
o instrumento convocatório não solicita BDI detalhado e que tanto as informações constantes nas planilhas de
composição de custos e BDI (se apresentado) são de inteira responsabilidade da empresa que as apresentam,
não cabendo à COMPEL a desclassificação de empresa apenas pela inconformidade da informação podendo
esta ser alinhada, se necessário, ao final da licitação quando tivermos empresa vencedora e considerando que
no entendimento da COMPEL e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (conforme análise técnica acima
transcrita) os itens constantes no Edital foram cumpridos, as empresas’’
3. QUANTO AO REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA VENISTOP SERVIÇOS DE
CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP: ‘APRESENTOU Planilha de Preços, porém sua
planilha de custo o fez por mera formalidade apresentando valores e percentuais de tributos inverossímeis, não
aplicando percentuais e valores de acordo a legislação vigente, A VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA
TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP é uma empresa enquadrada no Simples Nacional desde 01/01/2017,
conforme documento em anexo, portanto a empresa deveria apresentar seus tributos — ISS, COFINS e PIS —
de acordo com o exigido no anexo V da Lei Complementar n° 123 de 2006;’’
Verifica-se que tal alegação já foi devidamente esclarecida na Ata da II Reunião Privada realizada em 02 de
julho de 2020, onde ai foi registrado que “Sendo assim, considerando as manifestações acima transcritas e que
o instrumento convocatório não solicita BDI detalhado e que tanto as informações constantes nas planilhas de
composição de custos e BDI (se apresentado) são de inteira responsabilidade da empresa que as apresentam,
não cabendo à COMPEL a desclassificação de empresa apenas pela inconformidade da informação podendo
esta ser alinhada, se necessário, ao final da licitação quando tivermos empresa vencedora e considerando que
no entendimento da COMPEL e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (conforme análise técnica acima
transcrita) os itens constantes no Edital foram cumpridos, as empresas’’

4. QUANTO AO REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA ADM HALL LTDA:
“APRESENTOU Planilha de Preços, porém sua planilha de custo o fez por mera formalidade, apresentando
valores e percentuais de tributos inverossímeis, não aplicando percentuais e valores de acordo a legislação
vigente. A ADM HALL LTDA apresentou em sua planilha de preço, no detalhamento da composição de custos,
exigência do edital da licitação em epigrafe sua composição de BDI com percentual de 22,61% e percentual de
tributos de 25,65%.”’
Verifica-se que tal alegação já foi devidamente esclarecida na Ata da II Reunião Privada realizada em 02 de
julho de 2020, onde ai foi registrado que “Sendo assim, considerando as manifestações acima transcritas e que
o instrumento convocatório não solicita BDI detalhado e que tanto as informações constantes nas planilhas de
composição de custos e BDI (se apresentado) são de inteira responsabilidade da empresa que as apresentam,
não cabendo à COMPEL a desclassificação de empresa apenas pela inconformidade da informação podendo
esta ser alinhada, se necessário, ao final da licitação quando tivermos empresa vencedora e considerando que
no entendimento da COMPEL e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (conforme análise técnica acima
transcrita) os itens constantes no Edital foram cumpridos, as empresas’’

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

Faz-se necessário transcrever o Item 9.4.1.4 do Instrumento Editalicio:
9.4.1.4. conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as
parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços, transporte,
instalação, frete, seguro, taxas, combustível, impostos e demais encargos
incidentes, incluindo também as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem dos funcionários da empresa, assim mão-de-obra, salários,
encargos sociais para-fiscais, trabalhistas, seguros, transportes, tributos,
despesas diretas e indiretas, taxas e contribuições relacionadas com o seu
cumprimento não cabendo quaisquer reclamações posteriores; constituindose, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução
completa do contrato.

Logo, cabe à empresa informar corretamente seus custos e encargos e caso assim não seja feito caberá à
mesma suportar o ônus de seu erro, conforme posicionamento do TCU e por ser expressamente declarado
pelas RECORRIDAS no rol dos documentos que compõe sua Proposta Comercial.
Assim, faz-se necessário frisar que a Administração Pública deve ter muita cautela ao desclassificar a proposta
mais vantajosa em uma licitação cujo critério de julgamento é “menor preço”, tendo em vista 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 e a eficiência.
Nesse sentido, não há o que se falar em desclassificação de propostas mais vantajosas para a Administração
Pública, o TCU já se posicionou:
“Acórdão 1.811/2014 – Plenário) Erro no preenchimento da planilha
de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente
para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado”

“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de
custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação
antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração
contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida
correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global
proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).‘

“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)”

O 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.
Verifica-se ainda que tal equívoco pode ser sanado caso uma das referidas RECORRIDAS logre-se vencedora
da licitação, tendo em vista serem os valores propostos mais vantajosos para a Administração
Assim, os argumentos trazidos pela RECORRENTE foram suficientes para alterar PARCIALMENTE
julgamento dado anteriormente,

o

Contudo, verifica-se que tais possibilidades não cabe á RECORRIDA VENISTOP SERVIÇOS DE
CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP tendo em vista que ao aplicar a fórmula
“ARRED’’ seu valor apresentado inicialmente sofre MAJORAÇÃO SIGNIFICANTE.

VI - DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRARRAZÃO
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Trata-se de análise das Contrarrazões
GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP

interposta

pela

empresa

SOLO

TOPOGRAFIA

E

Sendo assim, a COMPEL esclarece o seguinte:
As alegações já foram devidamente esclarecidas na fundamentação do Recurso acima indicado, logo, entende
a Presidente da COMPEL ter respondido todos os tópicos abordados na Peça Recursal e Contrarrazões.

VII - DO PARECER
Tendo em vista que se consideradas procedentes as razões apresentadas no Recurso interposto
tempestivamente pela RECORRENTE esta Administração estará ferindo o Principio da Isonomia; uma vez que
a Administração Pública deve se ater as circunstancias que envolvem os procedimentos administrativos,
considerando o bom senso, bem como, os princípios da racionalidade, economia processual, razoabilidade, a
proporcionalidade e o formalismo ponderado.
Tendo em vista os Princípios da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteiam 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 PROAMBIENTEHS
SUSTENTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA eis que preenche os requisitos de admissibilidade e julgamento
de IMPROCEDÊNCIA e PROCEDÊNCIA DA CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa SOLO
TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP.
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, 23 de julho de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OAJ+RTDPQ5L+N/7UVVRYVW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
27 de Julho de 2020
42 - Ano - Nº 3387

Mata de São João

TOMADA DE PREÇOS N°. 25/2020
DECISÃO DEFINITIVA:
RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO: Empresa PROAMBIENTEHS SUSTENTABILIDADE E
ENGENHARIA LTDA
CONTRARRAZÃO Empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO no uso das suas atribuições legais, em conformidade
com o disposto no art. 109, § 4º da Lei 8666/93, dispõe que:
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela Licitante, a PROAMBIENTEHS
SUSTENTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA;
CONSIDERANDO as alegações apresentadas na CONTRARRAZÃO apresentada pela Licitante, a SOLO
TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP;

CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer N°. 002,
datado de 23 de julho de 2020, e a decisão em opinar pela IMPROCEDÊNCIA do RECURSO interposto pela
empresa PROAMBIENTEHS SUSTENTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA e PROCEDÊNCIA DA
CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDAEPP. na TOMADA DE PREÇOS N°. 25/2020, cujo objeto é Contratação de empresa para execução de
serviços de apoio á Regularização Fundiária, compreendendo (Levantamentos Topográficos Planialtimétrico,
elaboração de cadastros e memoriais descritivos e na implantação de marcos geodésicos) no município de
Mata de São João/BA.
RESOLVE
Julgar IMPROCEDENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa PROAMBIENTEHS
SUSTENTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA e PROCEDENTE CONTRARRAZÃO apresentada pela
empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP em referência ao Certame da
Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS tombada sob o Nº. 25/2020, Processo Administrativo Nº.
4.943/2020

Mata de São João, 27 de julho de 2020

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João
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