
BARRAS 
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SUCOP — SUPERINTENDÊNCIA DE 

OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR 

BARRA'S CONSTRUÇÃO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° 
96.861.075/0001-36, Inscrição Estadual n° 37.920.504-EP, com sede 
nesta Capital, na Estrada de Pirajá, n. 50, Pirajá, Salvador - BA, intimada 
em 15 de julho de 2022 (sexta-feira) da interposição de RECURSO contra 
o ato administrativo que a considerou habilitada e a mais bem classificada 
licitante no processo de licitação n.° 007/2022 — processo administrativo n.° 
63644/2022 — vem, no prazo legal, oferecer as suas CONTRARRAZÕES, 

pugnando pelo indeferimento do recurso, com a manutenção da decisão da 
Comissão Permanente de Licitação, pelas razões de fato e de direito que a 
seguir passa a expor: 

1. DO REAL E PRINCIPAL ESCOPO DA LICITAÇÃO 
A licitação em tela foi estabelecida pelo critério de julgamento do 

MENOR PREÇO,  a fim de promover a execução dos serviços de 
manutenção de quadras e campos no Município do Salvador, Bahia, 
subdivididos em 3 (três) lotes e que foram especificadas como objeto do 
edital. 

A Recorrida foi a empresa habilitada que apresentou o menor preço 
dentre as concorrentes, atendendo, portanto, à finalidade maior do 
certame, qual seja, o de melhor e mais eficientemente preservar o 
interesse público, apresentando-se como capacitada para executar os 
serviços a serem contratados com o maior benefício para a Administração, 
eis que o dispêndio com a execução das obras causará o menor impacto 
ao Erário. 

Importante ter em mente que na presente licitação foram observados,_, 
todos os princípios que permitiram às partes a concorrência em igualdagé 
de condições, não havendo qualquer vício formal que possa ter impedi o 
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qualquer dos licitantes a apresentar a sua proposta da forma exigida no 
edital, razão pela qual a decisão, que não incorreu em nenhuma ilegalidade 
e que observou o principal escopo da licitação, que é o de obter a maior 
vantagem para o Poder Público, há de ser mantida. 

A insurgência da Recorrente, a par de atentar contra a proposta 
mais vantajosa, o que, por si s6, Já deveria ensejar o Ft provimento do 
recurso, acaba por suscitar situações incongruentes com o edital e com a 
realidade do processo, como será demonstrado. 

Não se pode cogitar de afastar a proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública por alegações não comprovadas e insubsistentes. 
Ainda que, por amor ao argumento, pudesse se cogitar da ocorrência das 
alegadas irregularidades formais — que não existiram, como ficará 
demonstrado — estas não seriam capazes, por si só, de afastar a 
prevalência do menor preço e da habilitação da Recorrida, eis que não 
seria capazes de causar qualquer prejuízo à igualitária concorrência, nem 
provocariam dano ao Erário, não se podendo ignorar o princípio processual 
que destaca que não havendo prejuízo para qualquer das partes, não se 
pode cogitar de nulidade ou irregularidade na habilitação ou de reforma da 
decisão. 

A contrariu senso, dar provimento ao recurso apresentado pela 
empresa ROBLE SERVIÇOS LTDA, equivaleria a atentar contra a real 
finalidade da licitação e — aí sim! — provocar danos à Administração 
Pública, impondo-lhe prejuízo por assumir proposta que não é a mais 
vantajosa dentre as apresentadas para a celebração do contrato 
administrativo. 

2. DA OBSERVÂNCIA ESTRITA DO EDITAL E DOS PRINCÍPIOS 
DA LICITAÇÃO  

Ao contrário do que alega a Recorrente, não houve qualquer 
agressão às regras do edital, sendo invocadas, em verdade, questões 
formais que não são capazes de gerar a nulidade da decisão, eis que não 
têm o condão de causar prejuízo à igualdade de concorrência entre os 
licitantes, que foi preservada, e menos ainda de gerar prejuízo para a 
Administração, o que ocorrerá se o recurso for provido. 

Em verdade, a oblíqua intenção da Recorrente é a de impor o seu 
preço, que foi o sétimo maior do certame, apegando-se a formalismos 

-"-) inúteis que conduziriam, se acolhidos, a um prejuízo da ordem de R$,' 
2.551.323,89 (dois milhões quinhentos e cinquenta e um mil trezentos ã 
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vinte e três reais e oitenta e nove centavos) ao Poder Público, eis que este 
é o sobrepreço apresentado pela proposta da Recorrente. 

2.1. Da aleqada apresentação de proposta inexequível 
Se fosse verdadeira a alegação da Recorrente, não há qualquer 

dúvida que ela seria inútil e contraditória em si mesma. Provar-se-á que 
não há consistência na alegação, mas por amor ao argumento, se impõe 
observar que a Recorrente também apresentou proposta com desconto 
superior a 30%, (K=0,66), conforme abertura do envelope Lote 01, 
sustentando que tal inobservância deveria conduzir à desclassificação da 
Recorrida a fim de que prevalecesse o seu preço nos demais lotes, e impor 
à Administração Pública gastar um adicional de R$ 2.551.323,89 (dois 
milhões quinhentos e cinquenta e um mil trezentos e vinte e três reais e 
oitenta e nove centavos), que é a diferença de valor entre a proposta da 
Recorrida (R$ 11.105.762,81 e a proposta da Recorrente (R$ 

8.554.438,92) para o Lote 02. 

Não há, como se vê, razoabilidade ou logica no argumento, ainda 
mais porque a proposta da empresa Recorrida não foi feita sem a 
observância dos preços do mercado, tendo apresentado os anexos 
exigidos no edital, que comprovam a viabilidade da sua proposta. 

A proposta da empresa Recorrida apresentou preço adequado para 
a referência do edital, e revelando-se o preço mais vantajoso, porque o 
menor a ser pago pela Administração Pública, ao contrário daquele bem 

superior apresentado pela Recorrente. 

Registre-se, ainda, que os valores indicados pela Recorrida tratam-
se de valores vantajosos para a Administração porque são fruto de 
orçamentos realizados com empresas parceiras, que geram a obtenção de 
condições comerciais diferenciadas, bem como trata-se de material que 
compõe o estoque da Recorrida e que foi comprado há anos, em período 
anterior à pandemia. Além do que, os equipamentos utilizados para os 
serviços de terraplenagem (itens que compõem as parcelas de maior 
relevância) são de propriedade da empresa, permitindo uma redução no 

custo e possibilitando uma proposta competitiva. 

Não há que se falar, assim, em inobservância a qualquer regra de 
inexequibilidade, sendo a realidade que a Recorrida observou estritamente 

Ri  as exigências do item 14.1, apresentando, ainda assim propost(  

extremamente vantajosa para a Administração. 
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de Licfiatau desta AUlaiw lã. 51111 :I Av Mai achai Costa e Seva, s/" Ume do I omrd Salvador /BK 

no nevaria das 05 011 as'? 00 e das 13 (dl às 17.1151 horas 

Salvador. i15 de drzerlihro de MI9 

ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA 
Presidente Comissão 

RESULTADO DE LICITAÇÃO HOMOLOGADA 
CONCORRÊNCIA1e 015/2019 

AComiss./o Permanente de L.s dação/COM I da SULOP atendendo a der isdo do Sr superintendente 

toi na publico para conhecimento clus Interessados. O resultado da seguinte licitação 

Medaneade. COMAM/RN as  01511019  - Praceie* r 577/2019 -Tipo: menor pciço 

°Neto Curai ilaç.lu de empresa para execução Ws ser-VIÇOS de mela ni açao da Via de ligaçao entre 

a Avenida Cal Costa e Pau da Lima, Jardim Caia/eiras. Salvador/ BA. de acordo com o edital e seus 

anexos 

Vencectoe BARRAS CONSTRUÇÃO. PROJITOS E SERVIÇOS LTDA. com  valor K do 0.64. que após 

	

rei 	
aplicado sobre lados os preços anilarem da planilha orçainentatia soma o valor global de RS 

	

las 
	9 11A 550.32 Ire mills6es cento e seis mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos 

Critério de Julgamento' menor coeficiente multiplicador 15.  Onerw preço) 

	

ica 
	Base Legal Lei federal n• 8.666/93 

rwz mPinounnào/Affitoiraçx! fismativi 

I AL desde ia. a Isolante vencedoraconvocada para assinatura do Termo de Contrato, conlorme 

dispIeo item lido Edital 

O inteira tece tio processo bolai& eficoffira-se à diS pouca° dos interessados na Sala da Comissão 

de Ltt_daçaddeSta Autarquia, sito à Av Marechal Cosia e Silva. 	- Dique do Tororó • Salvador/BA. 

no horário da5U8 00 às 11 Quedas 13.00 às 17.00lis 

	

—1 	 Salvalw, 114 de dem/ANA do 2019 

ANA LÚCIA LUZ DE 5.E SILVA 

Ne SidenleICOOLI 

E, para encerrar os contra argumentos ao ponto hostilizado pela 

Recorrente, cumpre reiterar que é recorrente esta comissão habilitar 

propostas com descontos superiores a 30%, conforme contrato firmado e 
executado pela Recorrida em 2019 (documento em anexo). Bem como, a 
homologação de diversas empresas em situação semelhante, privilegiando 

a proposta que ofertou à Administração o menor preço global. 
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Vê-se, pois, que qualquer que seja o ângulo de visada que se adote 
para a interpretação, não há como se acolher a insurgência da Recorrente, 
razão pela qual se impõe negar provimento ao recurso, privilegiando a 
proposta que ofertou à Administração o menor preço global. 

2.2. Da proposta aleqadamente inexequível. Insubsistência da  
argumentação e ausência de motivo para  

desclassificação da Recorrente 
Por fim, a Recorrente sustenta que a Recorrida teria apresentado 

proposta com valores abaixo da média aritmética dos valores das 
propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 

administração, conforme alínea a1) do edital. 

Primeiramente, acerca de tal absurda alegação, é importante 
salientar que o percentual apresentado pela Recorrente para o Lote 02 foi 
k=0,57 e a média calculada foi K=0,56, não sendo inferior à média 
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor do orçamento da Administração, atendendo mais uma vez a 
exigência do edital. E como também, pode ser comprovado na Ata de 
Sessão interna realizada em 10 de junho de 2022, a qual habilita a empesa 

Recorrida. 
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Não há que se falar, assim, em inobservância a qualquer regra de 

inexequibilidade, sendo a realidade que a Recorrida observou estritamente 
as exigências do item 14.1, apresentando 'nda assim proposta 

extremamente vantajosa para a Administração. 
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3. CONCLUSÃO.  
Diante do exposto, requer seja o recurso ora contrarrazoado 

IMPROVIDO,  mantendo-se a habilitação/classificação da empresa 
BARRAS CONSTRUÇÃO PREJETOS E SERVIÇOS LTDA., ora Recorrida 
e vencedora do processo licitatório, e 

P. J. e Deferimento. 

Salvador, 21 de Julho de 2022 

A v _ 	 = 
BARRA4CSS Vie`d6A0 PRDJEMS E SERVIÇOS LTDA. 
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