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CONCORRÊNCIA Nº. 16/0004-CC 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE DOS 
SERVIÇOS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA ESCOLA DE 
ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL SESC ANANINDEUA/PA. 
 

RESULTADO DO RECURSO 

 
Belém, 19 de setembro de 2016. 

 
Referência: CONCORRÊNCIA Nº 16/0004 

 
A Comissão Permanente de Licitação, dentro de suas atribuições e usando o que 

lhe confere os ditames da Resolução Nº 1.252/2012, emanada do Conselho Nacional do 
Serviço Social do Comércio, vem comunicar às empresas que participam do processo 
licitatório em referência, o resultado do recurso impetrado pela empresa MS 
VASCONCELLOS CONSTRUÇÕES LTDA. 

 
A comissão reconhece o recurso pela tempestividade, e após vistas pela 

Assessoria jurídica do Departamento Nacional do Sesc, a Autoridade Competente do 
Departamento Regional deferiu conforme parecer abaixo: 

 
"Dos argumentos tecidos referente à empresa A S SANTOS LEAL SERVIÇOS 

LTDA:  
Consta em sua proposta comercial composição de encargos sociais para horistas 

com percentual de 55,00% e para mensalistas de 88%. Sendo assim, a empresa 
deveria aplicar em suas composições de preços unitários os referidos percentuais 
demonstrados, de 55% no caso mão de obra para mensalistas e de 88% para mão de 
obra de horistas (....) A empresa aplica em todas as suas composições de preços 
unitários o percentual de 123%, divergindo totalmente das demonstrações de encargos 
sociais apresentadas.  A composição de preço unitário para o item 01.06 foi elaborada 
de maneira equivocada, pois as mesma não considerou a aplicação dos encargos sociais 
sobre a mãos de obra, aplicando apenas o percentual de BDI. (...) o custo unitário para 
Engenheiro Civil no valor de R$ 4.728,00/mês ferindo o piso salarial estabelecido pelo 
CREA que é de 06 salários mínimos. (...) a empresa descumpriu o item 4.11 do edital. 
(...) a mesma opta pela desoneração da folha, pois apresenta percentual de INSS de 
4,50 e comete erro ao apresentar novamente percentual de 1,50% de INSS em sua 
composição de encargo social. 

Dos argumentos tecidos referente à empresa CONSTRUTORA CANNÃ LTDA: 
A empresa apresenta diferentes preços unitários para o mesmo insumo areia nos 

itens 1.5, 4.4, 5.3, 6.1.4, 6.1.6 e 12.1, 4.1, 7.1, 9.1 e 9.2. (...). A empresa deixou de 
atender o item 4.14 do edital. (...) Apresenta a composição de preço unitário do item 
12.01 de maneira totalmente equivocada, pois é considerado apenas servente como 
mão de obra para execução do serviço.  

  A empresa A S SANTOS LEAL SERVIÇOS LTDA  apresentou em suas 
contrarrazões (fls. 1060/1062), afirmando: 
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a) que a Recorrente com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o andamento 
do certame apresentou um recurso fundamentado em eventuais inconsistências 
percentuais na Proposta Comercial da Recorrida (...); 

b) que utilizou a expressão "erros graves" para manifestar sua insatisfação; 
c) aduz a Recorrente que a Recorrida não cumpriu o item 4.11, quando na 

verdade todos os itens foram garantidos em sua plenitude, mesmo que fossem feitos 
em substituição documental, não haveria possibilidade de discussão; 

d) a declaração de compromisso citada como ausente pela recorrente está 
contida na Proposta de Habilitação, cujo foi declarada habilitada por esta CPL; 

e) tendo como princípio a não alteração de nenhum valor unitário ou global da 
planilha de orçamento ou de composição Unitária, vimos apresentar uma composição 
de Lei Social  devidamente formulada em conformidade ao percentual apresentado na 
sua Composição Unitária (...) percentuais para Horistas de 123,00% e mensalistas de 
65,07%.  

  A Comissão Permanente de Licitação informa que o exame dos 
valores atribuídos às leis sociais na proposta da A S SANTOS LEAL SERVIÇOS LTDA 
revela tratarem-se de percentuais referente às Leis sociais, 123% (cento e vinte e três 
por cento), no entanto ao analisar a planilha de composição de encargos sociais a 
comissão não identificou o resultado de 123% do total dos grupos (A+B+C+D), uma 
vez que a soma dos grupos totalizaram o total de 143%.  Em sua contra-razão a 
empresa A S SANTOS LEAL SERVIÇOS LTDA apresenta nova planilha de composição de 
encargos sociais com os valores ajustados e percentual de 123% da soma dos grupos 
para Horistas, a comissão identificou a inclusão do grupo E - Encargos Sociais 
Complementares, não previstos e incidentes na primeira planilha de encargos sociais de 
sua proposta comercial, caracterizando assim erros na composição dos valores para os 
grupos A, B, C e D, e que foram ajustados na segunda planilha o que neste sentido a 
comissão não aceita os ajustes e a inclusão do grupo "E", entendendo assim,  inclusões 
complementares para se alcançar o percentual de 123% para horistas. No grupo "B", 
são valorados para os Mensalistas o Repouso semanal remunerado e feriados, uma vez 
que pela legislação não há incidência para estes itens, por se tratar de incidência para 
os Horistas, quando estes são trabalhadores com ganho por hora e sendo assim 
permite que eles tenham uma jornada inferior, 25 horas semanal. Havendo de fato e 
análise, incoerência e equívocas notórios na composição dos encargos sociais da 
proposta comercial da empresa A S SANTOS LEAL SERVIÇOS LTDA, por esta razão a 
comissão indefere novas inclusões de informações pertinentes e necessárias que 
caberia à empresa recorrida fazer constar e compor em sua planilha da proposta 
comercial. 

  Faz-se a saber que ao instrumento convocatório exige, de forma 
clara e objetiva, julgo necessário transcrever: 

"6.1.1.5.  Sejam consideradas inexequíveis, por não terem demonstrada a sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado, e que os encargos sociais e trabalhistas foram 
computados nos preços, de acordo com a legislação em vigor. (grifo nosso)." 

 
  Há entendimento consolidado do TCU no Acórdão Nº 220/2007-

TCU-PLENÁRIO do relator BENJAMIN ZYMLER, no que diz: 'Na realização de licitações, 
exija de todos os licitantes habilitados a apresentação da sua proposta com respectivo 
detalhamento de preços (composição analíticas de preços, de encargos sociais e de 
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BDI) e com todos os demais documentos necessários ao julgamento da licitação (...). 
Continua o relator (...) não admitindo sob qualquer hipótese, a inclusão posterior de 
nenhum documento ou informação necessária para o julgamento e classificação das 
propostas, conforme os critérios de avaliação constantes no edital (...).  

  Sendo assim, entende a Comissão Permanente de Licitação que 
aceitar nova informação caracteriza inobservância à Jurisprudência do TCU. 

  A respeito, ainda no sentido do caráter instrumental da planilha, ao 
analisar o item 1.6. da composição de custos unitários, verificou-se a ausência de 
incidência dos encargos sociais para a Administração Local da Obra, como o Engenheiro 
Civil e Mestre de Obras, confirmando o aduzido pelo recorrente, uma vez que todos os 
trabalhadores da Administração Local da Obra possuem incidência de encargos sociais e 
remuneração mensal.  

  Entendemos que desta forma, os valores correspondentes aos 
encargos são meras estimativas apresentadas pela licitante, porém valores que não 
foram indicados na planilha, considerados omissos, como o Grupo "E" dos encargos 
sociais não previstos na proposta. 

  Ao verificar os divergentes valores dos insumos para areia 
apresentados pela empresa Construtora Canaã LTDA, confirma-se a divergência e no 
entendimento e conclusão técnica através do parecer técnico, fls. 2065 e 2066, em que 
os erros verificados decorrem da mesma razão que desclassificaram as empresas Stylus 
Construção Civil e Serviços Ltda, Dago Engenharia Ltda e CCM Engenharia Ltda."   
  

A Comissão Permanente de Licitação, decidiu de desclassificar as licitantes A S 
SANTOS LEAL SERVIÇOS LTDA e CONSTRUTORA CANNÃ LTDA.  

 

Sequencialmente a Comissão DECIDE, divulgar o resultado às licitantes 
participantes e INFORMAR a decisão de declarar como vencedora do processo a 
empresa MS VASCONCELLOS CONSTRUÇÕES LTDA. 

 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 


