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ItusrRísslMo sENHoR PREsIDENTE DA coMtssÃo pERMANENTE DE LrorAçÃo DA pREFETTuRA MUNrcrpAr DEsÃo GoNçAto Do AMARANTE/RN

RCf.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N" OO7/2O22. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA -REFORI\4A E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES AIDA DOS SANTOS (JARDIM LOIA) E PADRE THIAGO THEISEN (PLAZA
GARDEN)- SÃO GONÇAtO DO AMARANTE.

A §OLAR ENGE HARIA EIREU, inscrita noCNP.I Ne 30.500.281/0001-02, pessoa jurídica dedireito
privado, regularmente qualificada perante esta Comissão, vem à pre5ença de Vossa senhoria opor

RECEBIDO
Ém Ob tÕ/1-Z,2iZ

§G^,- '

que

Mdtnrula: 1l
CPI- I r-rlha tlo --.- .-

do julga do artigo 109 da Lei das Licitações, contra a decisão dêssa

da recorrente, demonstrando os motivos de seu

no artigo 109, inciso l, alínea ae demais dispositivos

do seu DIREITO DE PETIÇÃO, assegurado no artigo

requerer o que segue:

lne8.
urçao

o de Licita

SOLAR ÉI{GÉí{HARIA EIRII.I

Àv ÂMrNTAS AÀRROs, Ns 2a26- LAGOA NOVA I NAÍAL/RN | (84)2226 2226

cNPr Nc 30.s00.281/0001,02
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I _ DA TEMPESTIVIOADE DO RECURSO

O presente Recurso Administrativo é plenamente tempestivo, uma vez que a intimação da

Decisão Administrativa ora atacada se deu em 01 de abril de 2022, conforme publicação.

Sendo o prazo legal para apresentação da presente medidã recursal de 05 (cinco) dias úteis, são

as razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo recursãl na esfeÍa

administrativa apenas se dará em 08 de abril de 2022, razão pela qual deve essa respeitável Comissão Permanente

de Licitação conhecer e julgar a presente medida.

_ PREIIMINARMENTE

Em primeiro plano, sobre o direito de petição, a RÊCoRRENTE transcreve ensinamento do professor José Afonso

da Silva, em sua obra "Direito Constitucionãl Positivo", ed. 1.989, página 382:

"É importante frisar que o direito de petição não pode ser

destituído de eficácia. Não pode a autoridade a que é

dirigido escusar-se de pronunciar sobre a petição, quer

para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida

motivação".

Também o renomado Mestre Mârçal Justen filho, "in" comentários à Lei de Licitações e

Contratos Administrativos, 8e ed,, pág, 647 assim assevera:

"A Constituição Federal assegura, de modo genérico, o

direito de petição (art.5s, XXXIV, a), como instrumento de

defesa dos direitos pessoais, especialmente contra atos

administrativos inválidos. Além disso, a Constituição

assegura a publicidade dos atos administrativos (art. 37) e

o direito ao contraditóÍio e à ampla defesa (art.5e, inc.

LV)."

Assim, requeÍ a RECORRENTE que as razões aqui formuladas sejâm devidamente autuadas e, se

não acolhidas, o que se admite apenas e tão somênte "od orgumentondum", que haia uma decisão motivada

robre o pedido formulado.

- DO EfEtTO SUSPEÍ{SIVO

Requer a RECORRENTE, sejam recebidas as presentes razões e encaminhadas à autoridade

competente para sua apreciação e rulSamento, em conformidade com o artigo 109, parágrafos 2s e 4e da Lei ne

concedendo efeito suspensivo à aqui impugnada até julSamento final na via

. Dos atos da AdministÍação decorrentes da

aplicação desta Lei cabem:

20 O recurso previsto nas alíneas a e b do inciso ldeste

teÍá eÍeito suspensivo, podendo a autoridade

petente, motivadamente e presentes razôes de

resse público, atribuir ao recurso interposto eficácia

spensiva aos demais recursos.

...)

§ 40 O recurso será dirigido à autoridade superior, por

sOTÂR EI{G TI{HÀRIÂ EIREU
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intermédio da que praticou o ato reco.rido, a qual poderá

reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisâo ser proferida

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. ".

. DOS FATOS

A Prefeitura Municipal de SÃO GONçALO DO AMARANTE/RN, visando à CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA EXECUçÃO DA OBRA _ REFORMA E AMPTIAÇÃO DAs cREcHEs AíDA Dos sANTos (.]ARDIM LoLA) E

PADRE THIAGO THEISEN (PLAZA GARDEN) - SÀO CONÇALO DO AMARANTE, instaurou procedrmento licitatóÍio,
sob a modalidade de TOIúADA DE PRÊÇO N'001/2022.
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Acudindo ao chamamento dessa lnstituição para o certame licitacional susograíado,
recorÍente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências editalícias.

a

De acordo com a ata de julgamento das propostas, dâs 04 empresas classificadas para fase de

propostas, foi declarâda a empresa TEC CONSTRUÇÕES E SERVIçOS LTDA, CNPJ: 30.198.52410001-08 vencedora

do certame com proposta no valor de RS 514.751,22, em 2e colocada a empresa lM ENGENHARIA LTDA, CNPJ:

07.188.930/0001-06, com proposta no valor de RS 519.977,61, em 3! colocada a recorrente com proposta no valor

de RS 534.030,02 e por ultima colocada a empresê CENTRAL CONSTRUÇÔES E SERVTçOS EtRELt, CNP|:

12.699.948/0001-66 com proposta no valor de RS 548.459,75.

Entretanto, ao analisarmos a proposta das empresas TEC CONSIRUçÔES E SERVIçOS LTDA e lM

ENGENHARIA LTDA, foíam identificados vários erros em sua elaboração, equívocos na elâboração da planilha de

composição de BDI enre outros.

OcoÍre que, tal publicação da decisão não se mostra consentânea com as normas legais

aplicáveis à espécie, como adiante ficará demonstrado.

"Art. 3e: A licitacão destina-se a parantir a observância do
n constitucional da isonomi a sele

mais vantaiosa para a admini§lraqãe e a promo ção do

desenvolvimento nacional, e será processada e julgada em

estÍitê conformidade com os princípios básicos da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos

que lhes são correlatos." (grifo nosso).

Atentemôs para o que dispõe a Lei. O que se exiSe da Administração é que busque sempre a

melhor proposta. Não há, no teor do dispositivo, qualquer menção expressa a menor preço. Por óbvlo que uma

proposta com valor reduzido em relação às demais a princípio aparenta ser aquela que de fato melhor represente

o interesse público. Todavia, tal pressuposto não reÍlete a realidade quando o preço ofertado não foi formulado

§OtrÀR tt{Gf Í{HÀll^ EIREú
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-FU DAMENTAçÃo

sr. PÍesidente, com relação ao princípio da busca pela proposta mais vantajosa para a

Administração, a regra encontra-se insculpida iá no art. 39 da l-ei ne 8.665/93, que êssim dispôe:
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com base nos requisitos impostos pelas leis as quais as empresas são regidas. Nesse caso, com toda certe2a, o
menor preço não equivalerá à melhor proposta como sera demonstrado adiante.

APRESENTAçÂO DO ERROS NA PROPOSTA:

De início, cumpre registrar que a Recorrente tem total respeito pelo trabalho desenvolvido pela

Comissão de Licitação. As razões aqui lançadas têm o escopo êpenas de trazer ao lume a dissonância entre a

decisão do julgamento das propostas e a legislação e a jurisprudência que regem a matéria.

Posto isso, caso a Comissão decida pela manutenção da decisão proclamada, postulamos pelo

encaminhamento do caso ora em comento, para a Autoridade competente objetivando apurar as

responsabilidades pelo ato praticado.

Ocorre que, Nobre Presidente, essa decisão mostra-se prejudicial ao certame, diante dos

equívocos encontrados, os quais passamos a expor, cuidadosamente, para tanto, torna-se imprescindivel informar
os seguintes fatos.

TEC CONSTRUçÕE5 E SERVTçOS LTDA, CNpJ: 30.198.52410001-08:
ERRO 01_ PREçOS OIFERENTES PARA OS MESMOS INSUMOS DE MAÍERIAIS:

Em sua composição de custos, a empresa rÊC CONSTRUÇÔES E SERVIçOS LTDA usa preços

diferente para os mesmos insumos.

Composlção de custos do ítem 1.3.2 - ARMAçAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTIUZANDO AçO C -50 DE 6,3 MM' MONTAGEM. AF _ 06/2017 (KG):

para o insumo "ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65

valor unitário de RS 20,03.

*
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Porem, na mesma planilha, na composição do item 1.11.3. CP-S00624-26217207 - REVTSÀO DE

PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE (pt), utiliza os preços para o mesmo insumo "ARAME RECOZTDO 16

BWG, D= 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, D = 1,25MM (0.01 KG/M)" no valor unitário de RS 16,91.

Composição de custos do Ítem 1.3.7. cP-coos-4-35296912 ALVENARIA DÊ EMBASAMENTO DE

preços para o insumo "AREIA MÉDlA" no valor unitário de

i P-SOO6:IC2ú217,0? - REvlúO OE porro OE Lr[ npo t. Er T€rO OU p^iÉDÉ (!l)

aarra FEoaÍb t§ Dt d E r.lt rF l0 016 aoftt & ra !.o , . t 26

oÂs€&.rr s..í. rrr§r F. *,-,!E 1tF ar !c'

0rmt.qnrb l.o 
_. , a't ' @ asnatl..

roxT§ iEdoó.bd. r,c rsdô 
'oE '/!{r|. 
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2t lr
t a3.

..r | "re.'r
:iriáevrrrer$f'

I r , cp.cB5|!529r912 - 
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Rs 48,28.
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Porem, na mesma planilha, na composição do ítem 1.4.4. - 94965. CONCRETO FCK = 25MpA,
TRAçO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CTMENTO/ ARETA MÊD|A/ BRTTA 1) .PREPARO MECÂN|CO COM BETONETRA ,
«10 L. AF 05/2021 (M3), utiliza o preço para o mesmo insumo "ARE|A MÉDtA" no valor unitário de RS 57,22.

l.a.r. tX5 - COI.CaETO tC( - a!F^ ln çOIt,a.2tGII AI^ §EC^ DE ClErÍ(l AEEI GOtÀ Blrtr 1). Pitl iO EC^tlcO
3ÊtolEa^ ro0 L Ar oí:Éfl irtl

,€oRA tirrao^ i r te I . It vrl ,o3to
f!0nl'iattoiraEc€00i 9ÊM rÊÉli

Composição de custos do item 1.3.7. CP-COOS-4-35296912 .ALVENARTA DE EMBASAMENTO DE

PEDRA ARGAMASSADA (M3):

I r 7 CP.Coa5+r52!aOÍ 
' 

. ALVEt]rRr/r OE Eraa SÂIElltO OÉ FÉDR^ AiG^I gS O {Í3)

l

i

lri, l oocilo' ,a2t

Obseívemos que a empresa utiliza os preços para o insumo "CIMENTO PORÍLAND" no valor

unitário de RS 0,40.

Porem, na mesma planilha, na composição do item 1.10.7. CP'C1999-63101916 - PORTÃO DE

FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOIINHO (tú2), utiliza o preço para o mesmo insumo "CIMENTO PORTLAND" no

valor unitário de RS 0,39.

r !07 c.4tai43lortta. ProiÍ^o oc têilo ÊI ifta cN Í npo Írrou|to 0ttl

^Âçrr 
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Portanto, fica evidenciado e mâis do que provado que a empresa TEC CONSTRUçÕES E SERVIçOS

LTDA, CNPJ:30.198.52410001-08 utiliza em sua proposta preços diferentes para os mesmos insumos de materiais.
Tais erros não ocorrem apenas nos exemplos citados o que, tal prática, é indiscutívelmente não permitida na

elaboração de planilhas orçamentárias, o que inviêbiliza totalmente sua proposta de preços.

ERRO 02 - AUqUOTA DE tSS DA COMPOS|çÃO DÊ BDt:

Primeiramente, temos que relatar que a empresa TEC CONSIRUçÔES E SERVTçOS LTDA, CNPJ

30.198.52410001-08 é uma EPP - Empresa de Pequeno Porte, optante pelo regime tributário Simples Nacional.

O Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123 lli 12312006l, de 14 de dezembro de
2006, que substituiu o Simples Federal, regido pela Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996, é um regime de

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP) quanto às obrigações administrativas, tributária Drevidenciárias e crediticias, em sintonia com os

fundamentos constitucionais previstos nos arts. 146, inciso lll, alínea de parágíafo único, 170, inciso lX, e 179 da

Constituição Federal.

Nos termos do art. 146. parágrafo único, da Constituição Federal e da LC 123/2006, esse regime

de tributação rem as seguintes caracteristicas: {a) adesão opcional para o contribuinte; (b) possibilidade de

estabelecimento de condições de enquadramento diferenciadas por Estado; (c) recolhimento unificado e

centralizado, com imediatê distribuição da paÍcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados; e (d)

possibilidade de compartilhamento entre os entes federados do sistema de arrecadação, fiscalização e cobrança.

Consideram-se ME e EPP, nos termos do art. 3" da LC 723/2006, o empresário, a pessoa jurídica,

ou a ela equiparada, que aufira em cada ano-calendário:

Esse regime diferenciado não é considerado um tributo em si, mas sim uma modalidade de

arrecadação unificada dos seguintes tributos:

a) IRPJ; b) lPl; c) CSLI; d) COFINS; e) PlS/Pasep; fl Contribuição para a Seguridade Social, a cargo

da pessoa jurÍdica, de que trata o art. 22 da têi 8.212, de 24 de julho de 1991; g) ICMS; h) ISS (art. 13 da Lc

t23120061.

O valor a ser recolhido e calculado a pârtir da aplicaÇão de um percentual sobre o montante da

receita bruta dos ultimos 12 meses da ME ou EPP, podendo ser diferenciado por setor econôrnrco iindústria,
comércio e serviços) e progressivo de acordo com o total da receita bruta auferida pelas empÍesas. No caso de

atividades da construção civil, as alÍquotas do Simples Nacional estão previstas no Anexo lV da LC 723/2006.

Portanto, segundo a LEI 123/2005, as empresas optantes pelo simples nacional do ramo da

construção civil deverão efetuar o cálculo das suas alÍquotas conforme o ANExO lV. As aliquotas das empresas

optantes pelo Simpies variam de acordo com o faturamento dos últimos 12 meses. Assim, as empresas optantes

pelo Simples Nacionâl dêverão apresentar os percentuais de lSS, PIS e COFINS, discriminados na composição do

BDl, compativeis com as aliquotãs a que estão obrigadas a recolher, conforme pÍevisão contida na Lei

Complementar 123/2006.

+
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(a) no caso de ME, receita bruta igual ou inferior a RS 350.000,00; e

(b) no caso de EPP, receita bruta superio. a RS 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00.
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Porém, em sua composição de BDI a empresa informa aliquotas de COFINS e PIS nos valores de

2,05% e O,44yo. Tai5 aliquotas são caraterÍsticas de empresas cujo o faturamento dos ultimos 12 meses giram em
torno de RS 1.252.000.00 a RS 1.264.000,00. nesse caso se enquadrando na faixa 4 do Anexo lV do Simples

Nacional (faturamento entre 720.000,01 a 1.800.000,00). Portanto, de acordo com a forma de apuração das

aliquotas de impostos do Anexo lV da lei do Simples Nacional, a aliquota de ISS a ser informada deveria ser de

4,33% e náo 5,OO% como infomado na sua composição de BDl.

Ora Sr. Presidente, é límpido e cristalino que informar que será recolhido aliquotas de tributos

maiores do que realmente serão obrigadas a recolher, mesmo que di8amos, por desconhecimento da Lei, pode e

deve seÍ considerado como obscuÍidade de lucros, sendo um ato lesivo contra a administração pública.

ERRO 03 - COMpOStçÕES OE CUSTO UNrrÁRtOS tNCOMpt-EÍAS:

É sabido que, comumente, as composições de custos unitários dos serviços de uma planilha

orçamentaria de uma obra é composta de insumos de materiais, insumos de mão de obra, encar8os socias e a

aplicação do BDl. Porém, algumas tabelas oficiais como a S|NAPl, ORSE, SEINFRA e outras, acrescentam nessa lista

alguns serviços, chamados estes de Composições Auxiliares. Taís composições auxiliares devem, obrigatóriamente,

serem descritas, detalhadas e mostradas, como as demias composições dos serviços da planilha.

A empresa TEC CONSTRUçÕES E SERVIçOS LTDA, em sua planilhã de custos apresentada, usou

deste recurso em composições de custos de vários ítens na planilha, principlamente no que diz respeito a mâo de

obra. Todos os itens de mão de obra das composiçóes de custos apresentadas são serviços e não insumos- Apenas

com a detalhamento dessas composições auxiliares é que torna-se possível a análise de que os preços unitários

dos insumos da mão de obra estão iguais ou ãcima da Convenção Coletiva da SINDUSCON/RN. Porém, tais

composiçõs auxiliares não foram fornecidas pela empresa em sua proposta o que a toÍna incompleta.

+
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lM ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 07.188.930/0001-06:
ERRO O1- PREçOS DIFERENTES PARA OS MESMOS INSUMOS DE MATERIAIS:

Em sua composição de custos, a empresa lM ENGENHARIA LTDA usa preços diferente para os

mesm05 tn5um05.

composição de custos do ítem 1.10.7 - PoRTÃo DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TI]OLINHO

Observemos que a empresa utiliza os preços para o insumo "AREIA GROSSA" no valor unitário de

Rs s5,88.

Porem, na mesma planilha, na composição do ítem 1.12.4 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO

5ox60x5cM PARA CAJXA, utiliza os preços para o mesmo insumo "AREIA GROSSA" no vâlor unitário de RS 62,81.

Composiçâo de custos do ítem 2.3.1 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAçO 1 2.3.2.7 (EM MASSA

sEcA DE CTMENTOAREIA MÉDlA/ BRIrA 1) . PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4OO L Af-0s12021

os preços para o insumo "ClMENTO PORTLAND" no valor
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Porem, na mesma planilha, na composição do ítem 2-10.7 - PORTÃO OE FERRO EM BARRA

CHATA TIPO TIJOLINHO, utiliza os preços para o mesmo insumo "ClMENTO PORTLAND" no valor unitário de RS

o,42.

ERRO 02 - PREçOs DIFERENTES PARA A MESMA MÃO OE OSRA:

Composição de custos do ítem 1.6.2 - TELHAMENÍO COM ÍELHA EM ELUMLNIO SIMPLES,

ONDULADA P1E-PINTADA E = 0,7 MM:
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Observemos que a empresâ utiliza os preços para mão de obra CARPINTEIRO DE FORMAS COM

ENCARGOS COMPTEMENTARES No valor unitário da hora trabalhada de RS 16,63.

Porém, na mesma planilha, na composição de custos do ltem 2.1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA

DE AçO GALVANIZADO, os preços para mão de obrã CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPTEMENTARES é no valor unitário da hora trãbalhada de RS 17,60.
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composição de custos do Ítem 1.11.3 - Revisão de ponto de luz bpo 1em leio ou parede

Observemos que a empresa utiliza os preços para mão de obra ELETRICISTA DE FORMAS COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES No valor unitário da hora trabalhada de RS 20,30.

PoÍém, na mesma planilha, na composição de custos do ltem 1.11.8 - LUMINÃR|A ARANDELA

TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR. COM l LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR. FORNECIMENTO E

INSTALÂÇÃO, os preços para mão de obra ELETRICISTA DE FORMAS COM ENCARGOS COIúPLEMENTARES é no

valor unitário da hora trabalhadâ de RS 21,72.

Composição de custos do ítem 1.12.1 - Revisão de ponto de àgua tipo 2

Observemos que a empresa utiliza os preços para mão de obra ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAUI-ICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES No valor unitário da hora trabathada de RS 17,44.
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Porém, na mesma planilha, na composição de custos do ltem 1.12.2 - SIFÃO DO TIPO FLEXíllEL

EM PVC 1 X 7 112 . FORNECIMENTO E INSTALÂÇÃO, os preços para mão de obra ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e no valor unitário da hora trabalhada de RS 18,23.

Composição de custos do ítem 1.4.7 - LANçAMENTO COM USO OE BALDES. ADENSAMENÍO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS:

que a empresa utiliza os preços para mão de obra PEDREIRo coM ENCARGOS

COMPLEMENTARES No valor unitário da hora trabalhada de RS 17,77.

Porém. na mesma planilha, na composição de custos do ltem 1.4.8 - PLACA DE ISOPOR, 05

preços para mão de obrâ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES é no valor unitário da hora trabalhada de
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composição de custos do ítem 1.9.6 , PTNTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFTç|ES METAL|CAS

coM ApLrcAÇÃo DE 02 DEMÃos DE T|NTA ESMALTE Epoxr BRANco, E-35 MrcRA p/ DEMÃo:

Observemos que a empresa utiliza os pÍeços para mão de obra PINTOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES No valor unitário da hora trabalhada de RS 17,53.

Porém, na mesma planilha, na composição de custos do ltem 2.9.1 - APLICAçÃO DE FUNDO

SETADOR ACRÍLICO EI\i] PAREDES UMA DEMÃO, 05 preços para mão de obra PINTOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES é no valor unitário da hora trabalhada de RS 19.34.

Composição de custos do ítem 1.4.7 ' LANÇAMENÍO COM UsO OE BALDES. ADENSAMTNTO E

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS:

obseÍvemos que a empresa para mão de obra SERVENÍE COM ENCARGOS

No valor unitário da ho 4,25.
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Porém, na mesma planilha, na composição de custos do ltem 1.4.8 - PLACA DE ISOPOR, os

preços para mão de obra PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES é no valor unitário da hora trabalhada de

Rs 13,31.
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Portanto, fica evidenciado e mais do que provado que a empresa lM ENGENHARIA LTDA, CNPI:

07.188.930/0001-06 utiliza em sua píoposta preços diferentes para os mesmos insumos de materiais e mão de

obra. Tais erros não ocorrem apenas nos exemplos citados o que, tal pÍática, é totalmente não peÍmitida na

elaboração de planilhas orçamentárias. o que inviabiliza totalmente sua proposta de preços.

ERRO 03 - PREçOS UNITÁRIOS DE MÃO DE OBRA ABAIXO DA CONVENçÃO COTETIVA:

Analisando a composiçâo de preços unitáíios apresentada pela empresa lM ENGENHARIA ITDA

em sua proposta de preços, alguns valores unitários empregados para "mão de obra" (custo horário) não coincide

com o valor da tabelâ em vigor da convenção coletiva de Trabalho da SINSUCON/RN, ficando abaixo do previsto.

Tais eíros foram encontrados em vários insumos de mão de obra como por exemplo

PEDREIRO COM ENCAROS COMPLEMENTARESi

O valor unitário do insumo Pedreiro acrescidos dos encargos sociais é de RS 14.07. Fazendo o

calcufo matemático dividindo-se o valor informado por 2,1427 l! + 774,27yo - encargos sociais), tenhe-se o valor de

RS 6,57, abaixo da convenção coletiva para o valor unitário da hora trabalhada do profissional que é de RS 5,60.

ConYeÍEão Coleüva em anexo.

SOLÁR EI{6ENHAiIÂ EIRETI
AVÀMINÍAs BAÂROs, NP 2826- LAGOÂ NOVA i NAÍÁVRN I í84) 2226 2226

cNPl Ne 30.500.281/0@l-02 +
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CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCAROS COMPLEMENTARES

O valor unitário do insumo Carpinteiro de Esquadrias acrescidos dos encargos sociais é de RS

13,19. Fazendo o calculo matemático dividindo-se o valor informado po( 2,7427 17 + 714,27o/o - encargos sociais),

tenhe-se o valor de R$ 5,16, abaixo da convenção coletiva para o valoÍ unitário da hora trabalhada do proíissional

que e de RS 6,60. convenção Coletiva em anexo.

O valor unitário do insumo Auxiliar de Encanador ou Eombeiro hidráulico acrescidos dos

encargos sociais é de RS 10,53. Fazendo o calculo matemático dividindo-se o valor informado poÍ 2,7427 17 +

7t4,27% - ercaÍgos sociais), tenhe-se o valor de RS 4,91, abaixo da convenção coletiva para o valor unitário da hoÍa

trabalhada do Auxiliar dê Profissional que é de RS 5,04. convenção Coletiva em anexo.

SERVENTE COM ENCAROS COMPLEMENTARES

t@

3 à' ür:

O valor unitário do insumo Servente de Obras acrescidos dos encargos sociais e de RS 10,68.

Fazendo o calculo matemático dividindo-se o valor informado por 2,7427 17 + 774,27% encargos sociais), tenhe-se

o valor de RS 4,98, abaixo da convenção coletiva parâ o valor unitário da hora trabalhada do Auxiliar de Profissional

que é de RS 5,01. Convenção Coletiva em anexo.

Assim Sr Presidente, ,ioca demonstÍado que as composiçôes de preços unitários de mão de obra
do 5erviço (valor/hora) aptesentadas pela empresa vencedora são inferiorês ao piso salarial normativo da categoía,
fixados em Convenção Coletiva, o que demonstra totai írregLrlaridade com a legislação trabalhista.

SOLÁR ENGEíIHAÂIA EIiEI.I
ÀvÀM|NTÂ5 BARROS, N0 2826 úGOÀNOVA lNÂÍAURN l{84)22262226
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DA coNclusÃo:
Diante de todo o exposto, quanto a empresa ÍEC CONSTRUçÔES E SERVIçOS LIDA. classificada

errôneamente com vencedora do certame, apresentou proposta de preços completamente cheia de erros

insanáve;s, informando preços diferentes para os mesmo insumos de materiais, apresentou composição de BDlem

desconformidade com a lei do Simples Nacional, informando um aliquota de ISS acima do que é obrigada a

recolher mascarando lucros indevidos e tudo o mais que foi provado aqui neste recurso administrativo o que, com

todos os erros expostos, inviabiliza sua pÍoposta de preços.

Quanto a empresa lM ENGENHARIA LTDA de modo identico a empresa TEc coNSTRUÇÕEs E

SERVIÇOS ITDA, apresenta proposta de preços eivada de erros totalmente relevantes e também insanáveis,

apresentando preços diferentes para o mesmo insumo de material, preços diferentes para os mesmos iunsumos

de mão de obra e, não contente com tantos erros, ainda aprêsenta preços unitários dos insumos de mão de obra

abaixo da convenção coletiva da SINDUSCON/RN viBente à época da licitação, o que esse horroroso conjunto de

erros inviabiliza sua proposta de preços.

DO PEDIDO

Ante ao exposto, requer desta comissão, após análise do presente recurso, que se digne
em:

a) receber e dar provimento ao presente;

b) reconsiderar a r. decisão proferida na Ata de Reunião de 22 de .iulho de 2021, julgar

procedente as razões ora apresentadas, decidindo por desclassificar a proposta de preços da

empresa AGIL CONSÍRUçÕES COMERCIO E SÊRVlçOS ElREtl-ME e reformular a decisão e declarar

ã SOIAR ENGENHARIA EIRELI como vencedora no certame;

c) publicar a decisão tomada pela comissão, na lmprensa oficial; e

d) acolher totalmente o presente recurso interposto, por ser expressão de justiça e reconsidere

sua decisão e, não sêndo este o entendimento, façã este recurso subir, devidamente

informados, à autoridade superior, em conformidade com o parágrafo 4e, do artigo 109, da Lei

ne 8.666/1993, observando-se ainda o disposto no parágrafo 39 domesmo artigo.

e) Que seja oficiado ao llustre representante do Ministério Público Estadual a fim de

acompanhar o feito do presente certame Licitatório, ou com toda certeza notificaremos em

momento oponuno caso se faça necessário.

Nestes Íermos,

07 de abril de 2022

\
lC^J

EIRELI

LRA
o33.7 65 .37 4-O3

sOLAR ÉNG€IIHÁIIÂ EIRELI

AV AMINTAS 8AiROs, N9 2826- LÂGOA NOVÀ I NATÀL/RN I (84)2226 2226
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Espera Deferimento.
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SOLAR ENGENHARIA EIRELI

ATO CONSTITUTIVO

lJ

Pelo presente instrumento, a Sr. NELSON DUARTE LIRA, brasileiro, casado em

comunhào parcial de bens, Engenheiro Civil, nascido em 2110211980, portador da

carteira profissional no 210698í538 CREÁ/RN, e inscrito no CPF no 033.795.374-03,

residente e domiciliado na cidade de NataURN à Rua Desembargador José Gomes

da Costa, no 1884 - Cond. Residencial Caminho das Dunas, Apto 707 - Capim

Macio - CEP 59.082-140, resolve, com fundamento no artigo 980-4, da Lei no.

10.406102, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

LIMITADA - ElRELl, a qual será regidâ pelas cláusulas e condições seguintes,

observando, nas omissÕes, as regras previstas para a sociedade limitada.

CúUSULA SEGUNDA - A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

LIMITADA funcionara no endereço na Av. Amintas Banos, no. 2854 - Lagoa Nova -

Natal/RN - CEP 59054-465, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular,

abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território

nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - OO OBJETO

Terá por objeto:

42'13-8100 - Obras de uÍbanizaçâo - ruas, praças e calcadas;

4399-1/03 - Obras de alvenaria:

7711-0100 - Locação de automóveis sem condutor;

412O4|OO - ConstruÉo de edifícios;

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos pera transporte

e elevaÉo de cargas e pessoas para uso em obras,

s CERTITICO o RaGtSTÀo Et LA/o,/2OLA 17:17 SoB n' 2í600081154
;;ôiõóõ;ã, rãoirisgr oe La/os/lola. cóDrco DE vERrFÍcÀçÃo:
11801925415. nli!. 2t600081354.
SO',ÀI EIGBNEÀ.RIÀ EIREII

JUCERN

shânâsGs Cúpos PêmÀDdês C,i@râ
sEcREtÁ!rÀ-cEt L
nÀTÀr,, 18/05/2018

ew..oaleEtÀ. m.sov.br

À vâIidlalê alê.rê itôcúênLo, 6. lDprês6o, fic. Bujêttô à êolprow.ção dê suâ .uLêrtlêid.dê Dô6 !.sPêctivos pÔrtai3
InforBnato .!us rê3Pêctiwo! códtgoB dê vêrlf1càç{o

*-

CLAUSULA PRIMEIRA - A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

LIMITADA girará sob a denominação Social de SOLAR ENGENHARIA ElRELl.



7739-0/99 - Aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem

operador.

CLÁUSULA QUARTA _ DA DURAÇÃO

CúUSULA QUTNTA - DO CAPITAL

O capital de R$ 95.400,00 (novênta e cinco mil e quatrocentos reais) totalmente

integralizado em moeda corrente nacional. O titular responde reslritamente pela

integralização do capital em coníormidade com o Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A adminiskaçáo será exercida pelo Titular NELSON DUARTE LIRA, a quem caberá,

dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extra.judicial da

empresa ElRELl. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SETIiIA - DO EXERCICIO

O termino de cada exercÍcio será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a

apresentaÉo do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CúUSULA OITVA - DA DECLARAçÃO DE DESEMPEDIMENTO

Declara o titular da ElRELl, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo

não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA NONA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta

impedida de exercer a administraçâo, por lei especial, ou em virtude de condenação

/

(â

CEFTIFICo o REêISTRO Eü 18/05/2018 17:1? SOB N" 246000811511
DROÍOCOLO: r8013359{ DE t8/05/2O1A. CóDrGO DE !'ERrFrCÀÇÂO'
L1801925415. NIEÉ: 21600081354.
SO[,ÀT E!íGENEÀRTÀ EIRRLI

sblrases C.Dt)os P6Eedâ3 câDârâ
sEcRSaÁRrÀ - oERÀL
NÀAÀL, 18/05/2018

vw. !.d.6i8. m. gov.brJUCERN

À vâlialaal. dêstê dôcú.ato, sê isp.êsso, ficá sujêito à coúprowâção dê su. .ut.uricidâdê àoB .espêctivos port.i6
latot!àdo sêu8 respêétiwoá códtgos atê wê!lt1c.çâo

+

,L,ll,,::À*
(:_--

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da

pessoa jurídica diante do impedimênto por força maior ou impedimento temporário

ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova

situação.
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criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acêsso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussâo, peculato, ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da conconência,

contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art 1.01í, § 'to,

cct2002').

Ê, assim elaborado o presente instrumento, o qual assina em única via, para os

devidos fins e efeitos legais.

17 de Maio de 2018.

J
NELSON D LIRA
CPF: 033.795.374-03
lD ne 2106981538 CREA/RN

JUCERN

caRtrPtco o RaorsrRo Ét La/05/2OLa 1?:1? AOB N' 21600081354
;;ô;ocõt ó, reõi:rsgr or La/05/2ols. cóDrco DE wRrPrcÀçÀo'
1180192541,5. tcÍRE: 24600081354.
soLÀE Elf GENxÀ§tÀ ErlEr.r

shrÀasês clDpo. P€rE.Jldê6 C;!âr!
sEcRirÁa -cERÂl
NÀIÀÍ., 18/05/2 018

v*. r.dâ61.. E 'Eow.br

s
Â vâllatãalâ ar.srê alocEêDEo, êâ irprêsso, ltca suiêtlo à colPrÔvação dl. su! âur.ntlcldldê nos rcápêctivoâ porttla'

ritornaaao aeua icapccttwoe código3 dê werlÍtcâçãol

*
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DOçUXENTO IIIÍEGRÂDO. REAUEAUENÍO / CXECKLISÍ/ COMPROVÂIIÍE DE ENIREGÂ 2' VIA . EMPRESARIO

Protocolo Juntiâ
210137622

N IRE Cód. Nelure2a Jurldlcâ

230-5

Prolocolo Redesim
RNP2107185244

lm;ilmffi[ mmltl

USO DA JUNTA GOMERCIAL . Chêcklist

E Abêrtura / Alterâçáo I Extinçáo / Outros

D0 frpiâ autenticáda dos Oocumêntos dos sócios e adminisradores com validade de 180 dias ( CPF e RG )

I outros a especiícar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entÍega

Os documentos acima hdicâdos íoÍâm recobidos € conferklos, mas oào é garanlia de que o pedido seé deíerido, cabendo ao vogalou
relaloÍ fazer a análise intrins€ca do podido, opinando pslo dêfsrimento ou elaboíândo exigância, de acoÍdo com a lsgislaçào vigent€.

Recebido em:

i; r',- ti:
Local: Carimbo e Assinatura:

t@,
(.

§

ILiiIO SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCTAL DO ESTAOO OO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: SOLAR ENGENHARIA EIRELI requeÍ a V.Sa. o rêqueÍlmento dos seguintes pÍocsdlm€ntos listado§
abelxo:

coM RCIO

021 1
ALTERAÇÃo/ALTERÂCÂo DE DADos (ExcETo NoME
EMPRESARIAL)002

Alteraçáo de endereço no mesmo municipio i211

247 Altereção de câpitâl social e/ou Quâdío Societário I

Locâl: Netal - RN Dete: 2610212021

24600081354

REQUERIMENTO

cóotGo aÍo CÔDIGO EVENÍO aÍoE EVENTO

REDESIM
cÔDlco €vEllTo

Repr8sentante Legal da Empresa / Agenle Auxilia. do Comé.cio: Assinalura _L__--:___-____:___
Nome: NELSON DUARTE LIRA I TeleÍone de contato: {u) 2?262226 | ema : NELSoNLIRA@HOÍMAIL.COM



Pelo presente instÍumento, a Sr. NELSON DUARTE LIRA, brasileiro, casado em
comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, nascido em 2110211980, portador da
carteira profissional no 2106981538 CREÁ/RN, e inscÍito no CPF no 033.795 374-03,
residentê e domiciliado na cidadê de Natal/RN à Avenida Nascimento de Castro no

1527 - DIX-SEPT ROSADO - CEP 59.054-180, Titular da empresa SOLAR

ENGENHARIA EIRELI ME com sede na Av. Amintas Barros, no 2854 -
Lagoa Nova - Natal/RN, CEP 59.054-465, inscrita na Junta Comercial do
Estado de Rio Grande do Norte, sob o NIRE 24600081354 por despacho
em18/05/2018 e CNPI: 30.500.281/0001-02, resolve alterar o ato
constitutivo mediante cla usulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA passará a funcionar

na Avenida Amintas Barros no. 2826 no Baino de Lagoa Nova - Natal/RN - CEP

59.054-465.

CLÁUSULA SEGUNDA - AUMENTO OO CAPITAL

O capital que era de R$ 95.400,00 (novenla e cinco mil e quatrocentos Íeais)

totalmente integÍalizado em mo€da corrente nacional será aumentado para R$

500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente e

nacional. O titular responde restritamente pela integralização do capital em

conformidade com o Código Civil.

CLAUSULA TERCEIRA - DO FORO

Página 2 de 4
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SOLAR ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ : 30.500.281/0001 -02

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO O1
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U,
Fica eleito o foro ou circunscriçáo judiciária de Natal/RN para o exercicio e o
cumprimento dos direitos e obragaçÕes resultantes deste insirumento pârticular.

PeÍmanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as dasposiçÕes

do presente instrumento.

E assim, elaborado o presente instrumento, o qual assina em única via, para os

devidos Íins e efeitos legais.

NATAURN, 24 de Fevereiro de 2421 .

t-
\

NELSON DUARTE LIRA
CPF: 033.795.374-03

lD no 2106981538 CREÂ/RN

§
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e'
TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIO CESAR DE BASTOS GOMES, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o n' 672810-3, inscrito no CPF n'
77917308472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que

este documento e autêntico e condiz com o original.

CPF N" do Registro Nome

MARIO CESAR DE BASTOS GOMES77917 30847 2 6728tO-3

(â

CEiIIFICO O REGISTTO Al| 03/03/2021, l,a:tg SOB N' 2O2!OL17622.
PROTOCOLO: 210131 622 DE 25/O2/2O2t.
cóDrco DE r,.aRrFrcÀÇÃo: 12to1ai69gs. cNpJ DÀ SEDE: 3osoo281ooo1o2.
NIiE! 24600081354. COú EFEITOS DO ÀEêÍSTEO E:üt 21/02/2021.
90!ÀÀ EIICENEÀRIÀ EIRELI

JUCERN D8!'iS DB rIRÀIIDÀ BÀXTETÍ)
sBcREaÁnro-GERÀL

Iw. r..I.ai!. m. gôv.br
À váridadê d.6r. Ín!!.É.ô, ficã Éllêiro à .ômprcvàçào dé Éuà áurêmic1.tàd. ,ô6 têsp.crivôê por.àir,

lnlolmndo sêus reBp.crivo€ código. de vorificâção,

+

r tP.c*tY I

TDENTTFTCAÇÃO DO(S) ASSTNANTE(S)



Re: TP OOI/2O22 - SAO GONÇALO DO AMARANTE
t,
I ri'l

Í. -l€e((-
Rêmetênle

Para

Detâ

Solar Engenhôríô <solarengenhêriônôtal'êgmêil.com>

<cpl,.@sâogoncalo.rn.govbr>

2O22-O4-O1 17:02

ElRecurso Administrativo SOLÂR ENGENHARIA EIRELI ' COMPLEÍO.pdf(-72 túB)

Segue em anexo Recuíso Adminiskâtivo contra a decisào do resultôdo dô Tomôdô de Píêço N" 00U2022

Fêvor conÍiÍmôr o recebimênto do mêsmo

Em quô., 6 de ôbr. de 2022 às 14:27. <Ep_!§sêagoncôlo.rn.gqub!> escreveu

+

Prezados SenhoÍes.

Atenciosêmente.



Em qua., 6 de âbr de 2022 às 12:10, <çp_l-@§ip9A!çê&.Í!-99!-b!> escreveu

[; r'i ,,li. , ,..,_l1g@-
L-

Segue Parecer/RelàtoÍio de iulgamento em resposta ao solicitado, documento pelo qual esta CPL demonstra expressamente sobre o levantamento.
CONFORME EDITAL, consideÍado o tipo da licitação ser por'menor preço', sendo necessário bastante análise com bàse nas rnformações apresentadãs,
bem como o que solicita o ltem 7, a sâber:

Favor enviar proposta da Il'1 ENGENHÂRIA como soliotàdê no e-mail anteÍoí

1 DO CRIÍERIO DE JULGÂMEI{TO

7.5. A Comassão Permanente de Licitação aindà

Atenciosãmente,

CPL.S. G. A/RN

A 2022-04-06 10: 17, Solar Engenhâria escreveu

Pr€zados Senhores,

Solicitamos o parêcer técnico a,e ênqenhariô da anáIse das propostas dâs empresas habditadas da TP 001/2022

SolÍcitamo§ também cóprâ digitàl dâ5 propostas apresentadas pelas empresôs
TEC coNsÍRUçÕEs E sERvlços LTDA

IM ENGENHARIA LTDA

7.1. Parô efeto de lulgamento, será conrderada vencedora a proposta que atender as especificações do presente Editàl e apresentaí, nos moldes dã
planilha de composição de custos âdiônte anexadâ, o menor preço global para a execução dos serviços ora lrcitados,

7.2. Não será levâda em consrderâção, parã efeito de julgamento, a proposta que contiveí qualquer oferta ou vantâgem não previslâ neste Edital,
apresenle preços simbólícos, irrisórios ou de vâlor zero, incompativers com os preços praticadog no mercado, como também, será desclassiÍicada a

emp.esâ que âpresentôr iregulâridàdes ou defertos càpazes de drficultàr o tulgamento.

7.2.1. Entende-se por irregulaídades ou defeitos côpazes de diíicultô. o julgâmento ô;nseÍção de quântitativos diferentes c,os prevrstos nà planilha

referenaial, assim como a colocação de preços unitários superiores aos valores básicos da planilha referenciâ1,

7.2.2. VetificÀda qua,que. das situações dêstacadôs no subitem ônterior, à propostô será desclassificôda sêm direito â recur:io por pârte dâ cmpresô
responsável por sua apresentôção.

7.3, Possiveis divergências de p€rce.tuais na tabela de ben€Íicios e despesas indiretâs par. mênor em relàçáo ao percentual reíerenciàl
será de estrita.esponsabilidàde da empresã proponêrte, náo cabendo qtrestaonàmêntos e/ou motivos para desclassifica-la,

7.4. Se duas (02) ou mais propostas, em absoluta iglaldade de condições, ficarern empatadas, será procedido sorteio, mediante ato público, parà se

conhecer a proposta vencedora.

t - Elaborará, càso não seia possivel consignar o lulgàmênto das proposlas na respectiva ata de aberturà, Lâudo de lulgômento devidamênte âssinado
poÍ todos os membros da Comissão (três membros);

II - P.ovrdenciará a publicação. por extrato, do r€sultado da licitaçáo na imprensa ofioà|, nos termos do art.61, parágrafo úniao da Lei Federâl n.o

8.666/93, não sendo vêdâdo a publicôção no Diário Oficial dâ União e em lornãrs de grânde crrculôçào regional. (vade Edilàl).

Sendo o documento anexo, em cópra ô Vsa, portanto, dito alhures, documento bastante necessário para expresso de entendimento sobre o resultado
finá1, lembrando ô,nda que é côbivel, apenas, à Cornrssão de Lrcitaçào por ter prerrogatrva de julgamento, salvo necessidade representadà em Recurso.
paratanto, deverá ser solacitado diretamente a Secretaria de InÍraestruturà desta Íqunicipalidâde o docúmento do vosso pleilo.

+



Prezado, segue ànexo o solicitado, pedimos clesculpâs, pors deveria ter ido no e-mail antêrior

Atenc iosamente,
CPL-5.G.A/RN

A 2022-04-06 13r36, Solar Engenhaíia escreveu

T' FT
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