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Prefeitura Municipal de  
Simões Filho publica: 

 
 
 
• Julgamento das Propostas de Preços Concorrência 003/2017 COSEL-

INFRA - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de limpeza pública urbana no município de Simões Filho. 

 



 
                 ESTADO DA BAHIA 

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
                  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
ComCOC  COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - INFRA 
 
 
 
 

 
 

 

 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
 CONCORRENCIA 003/2017 – COSEL-INFRA 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, 
conforme especificações e quantitativos estimados constantes no Edital e em seus anexos. 
 
 
A Comissão Setorial de Licitações da Secretaria de Infraestrutura, torna público aos 
interessados, que após análise das Propostas de Preços pela Comissão de licitação e 
Departamento de Engenharia decide: 
 
 
PELA CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS: 
 
1- JOTAGÊ ENGENHARIA COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA; 
 
2- LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA; 
 
Por atenderem à todas as exigências Editalicias. 
 
 
PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS PELOS MOTIVOS EXPOSTOS: 
 
 
3 - VIVERDE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA  
 
Deixou de apresentar as composições de preços unitários, inviabilizando qualquer análise 
de sua proposta. 
 
4- A&S CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA: 
 
Encargos sociais Grupo A: não considerou as alíquotas de INSS, SENAI, SESI, INCRA, 
salario educação, seguro acidente do trabalho e SEBRAE. 
Salario: considerou salario para todos os funcionários operacionais (motoristas, agentes 
de limpeza, serventes, operadores de equipamentos) com valor inferior ao definido no 
acordo coletivo de trabalho de 2016/2017 do Sindilimp-BA. 
Salario: considerou salario iguais para todas as categorias de motoristas, com valor 
notadamente inferior ao praticado atualmente. Adotando salario nominal de R$ 
1.376,19/mês e o acordo coletivo de trabalho de 2016/2017 do Sindilimp-BA, prevê para o 
motorista de compactador R$ 2.083,17/mês e para o motorista de caçamba R$ 
1.522,57/mês. 
Adicional de insalubridade deve ser calculado segundo o acordo coletivo de trabalho de 
2016/2017 do Sindilimp-BA. Para o motorista alíquota de 20% e coletor 40% sobre o salario 
mínimo federal vigente. A licitante considerou a aplicação da alíquota sobre o salario 
nominal para motorista I, II e III. 
Vale refeição: Não considerou o fornecimento de vale refeição para os funcionários, sendo 
que o valor previsto pelo acordo coletivo de trabalho de 2016/2017 do Sindilimp-BA é de 
R$ 13,08/dia. 

Licitações
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Conforme justificativa apresentada a empresa foi considerada DESCLASSIFICADA, pois 
apresentou em seu orçamento, preços considerados inaceitáveis e incompatíveis com a 
estimativa de custo fixada na Planilha Orçamentária. 
 
5- MeR URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 
 
Encargos sociais Grupo A: não considerou as alíquotas de INSS, SENAI, SESI, INCRA, 
salario educação, seguro acidente do trabalho e SEBRAE. 
Salario: considerou salario para todos os funcionários operacionais (motoristas, agentes 
de limpeza, serventes, operadores de equipamentos) com valor inferior ao acordo coletivo 
de trabalho de 2016/2017 do Sindilimp-BA. 
Salario: considerou salários totais já incluídos todos os adicionais e benefícios, tais como 
insalubridade, vale transporte, vale alimentação cesta básica e outros, iguais para todos os 
motoristas, com valor notadamente inferior ao praticado atualmente. 
Salario: considerou salários totais iguais para todos os serventes e agentes, já incluídos 
todos os adicionais e benefícios, tais como insalubridade, vale transporte, vale 
alimentação, cesta básica e outros com valor notadamente inferior ao praticado 
atualmente. 
Não foram detalhados os custos operacionais dos veículos. 
Incluiu na planilha “Demais componentes” (BDI) o valor de 3% a titulo de despesa 
administrativa local, contrariando as recomendações do TCU, que devem constar da 
planilha orçamentaria com detalhamento adequado e devidamente motivado (acórdãos Nºs 
1427/2007, 440/2008, 1685/2008, todos do Plenário). 
Na composição do BDI foi considerado ISS de 2% em desacordo com a “tabela de receita 
III” Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza, que determinada no código 3.7.09 para 
os serviços de varrição, coleta,...e outros resíduos quaisquer, a alíquota de 5%. 
Deixou de apresentar elementos que pudessem justificar o detalhamento do valor da mão 
de obra, aí incluídos o valor dos salários, os valores dos adicionais e benefícios constantes 
do acordo coletivo de trabalho de 2016/2017 do Sindilimp-BA, tais como: adicional noturno, 
adicional de insalubridade, auxilio alimentação, vales refeição e transporte e outros. 
Conforme justificativa apresentada a empresa foi considerada DESCLASSIFICADA, pois 
apresentou preços considerados inaceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo 
fixada na Planilha Orçamentária. 

  
6- RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA 
 

Encargos sociais Grupo A: não considerou as alíquotas de INSS, SENAI, SESI, INCRA, 
salario educação e SEBRAE. 
Salario: considerou salario para todos os funcionários operacionais (motoristas, agentes 
de limpeza, serventes, operadores de equipamentos) com valor inferior ao acordo coletivo 
de trabalho de 2016/2017 do Sindilimp-BA. 
Salario: considerou salários totais já incluídos todos os adicionais e benefícios, tais como 
insalubridade, vale transporte, vale alimentação cesta básica e outros, iguais para todos os 
motoristas, com valor notadamente inferior ao praticado atualmente. 
Salario: considerou salários totais iguais para todos os serventes e agentes, já incluídos 
todos os adicionais e benefícios, tais como insalubridade, vale transporte, vale 
alimentação, cesta básica e outros com valor notadamente inferior ao praticado 
atualmente. 
Não foram detalhados os custos operacionais dos veículos. 
Incluiu na planilha “Demais componentes” (BDI) o valor de 5% a titulo de despesa 
administrativa local, contrariando as recomendações do TCU, que devem constar da 
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planilha orçamentaria com detalhamento adequado e devidamente motivado (acórdãos Nºs 
1427/2007, 440/2008, 1685/2008, todos do Plenário). 
Na composição do BDI foi considerado ISS de 2% em desacordo com a “tabela de receita 
III” Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza, que determinada no código 3.7.09 para 
os serviços de varrição, coleta,e outros resíduos quaisquer, a alíquota de 5%. 
Deixou de apresentar elementos que pudessem justificar o detalhamento do valor da mão 
de obra, aí incluídos o valor dos salários, os valores dos adicionais e benefícios constantes 
do acordo coletivo de trabalho de 2016/2017 do Sindilimp-BA, tais como: adicional noturno, 
adicional de insalubridade, auxilio alimentação, vales refeição e transporte e outros. 
Conforme justificativa apresentada a empresa foi considerada DESCLASSIFICADA, pois 
apresentou preços considerados inaceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo 
fixada na Planilha Orçamentária. 

 
 

7- STATUSS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – ME 
 

Encargos sociais Grupo A: não considerou as alíquotas de INSS, SENAI, SESI, INCRA, 
salario educação, seguro acidente do trabalho e SEBRAE. 
Salario: considerou salario para todos os funcionários operacionais (motoristas, agentes 
de limpeza, serventes, operadores de equipamentos) com valor inferior ao acordo coletivo 
de trabalho de 2016/2017 do Sindilimp-BA. 
Salario: considerou salários totais já incluídos todos os adicionais e benefícios, tais como 
insalubridade, vale transporte, vale alimentação cesta básica e outros, iguais para todos os 
motoristas, com valor notadamente inferior ao praticado atualmente. 
Salario: considerou salários totais iguais para todos os serventes e agentes, já incluídos 
todos os adicionais e benefícios, tais como insalubridade, vale transporte, vale 
alimentação, cesta básica e outros com valor notadamente inferior ao praticado 
atualmente. 
Não foram detalhados os custos operacionais dos veículos. 
Incluiu na planilha “Demais componentes” (BDI) o valor de 5% a titulo de despesa 
administrativa local, contrariando as recomendações do TCU, que devem constar da 
planilha orçamentaria com detalhamento adequado e devidamente motivado (acórdãos Nºs 
1427/2007, 440/2008, 1685/2008, todos do Plenário). 
Na composição do BDI foi considerado ISS de 2% em desacordo com a “tabela de receita 
III” Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza, que determinada no código 3.7.09 para 
os serviços de varrição, coleta e outros resíduos quaisquer, a alíquota de 5%. 
Deixou de apresentar elementos que pudessem justificar o detalhamento do valor da mão 
de obra, aí incluídos o valor dos salários, os valores dos adicionais e benefícios constantes 
do acordo coletivo de trabalho de 2016/2017 do Sindilimp-BA, tais como: adicional noturno, 
adicional de insalubridade, auxilio alimentação, vales refeição e transporte e outros. 
Conforme justificativa apresentada a empresa foi considerada DESCLASSIFICADA, pois 
apresentou preços considerados inaceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo 
fixada na Planilha Orçamentária. 
 
8- SMITH CONSTRUTORA EIRELI – ME 
 
Encargos sociais Grupo A: não considerou as alíquotas de INSS, SENAI, SESI, INCRA, 
salario educação e SEBRAE. 
Salario: considerou salario para todos os funcionários operacionais (motoristas, agentes 
de limpeza, serventes, operadores de equipamentos) com valor inferior ao acordo coletivo 
de trabalho de 2016/2017 do Sindilimp-BA. 
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Salario: considerou salários totais já incluídos todos os adicionais e benefícios, tais como 
insalubridade, vale transporte, vale alimentação cesta básica e outros, iguais para todos os 
motoristas, com valor notadamente inferior ao praticado atualmente. 
Salario: considerou salários totais iguais para todos os serventes e agentes, já incluídos 
todos os adicionais e benefícios, tais como insalubridade, vale transporte, vale 
alimentação, cesta básica e outros com valor notadamente inferior ao praticado 
atualmente. 
Não foram detalhados os custos operacionais dos veículos. 
Incluiu na planilha “Demais componentes” (BDI) o valor de 5% a titulo de despesa 
administrativa local, contrariando as recomendações do TCU, que devem constar da 
planilha orçamentaria com detalhamento adequado e devidamente motivado (acórdãos Nºs 
1427/2007, 440/2008, 1685/2008, todos do Plenário). 
Na composição do BDI foi considerado ISS de 2% em desacordo com a “tabela de receita 
III” Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza, que determinada no código 3.7.09 para 
os serviços de varrição, coleta,...e outros resíduos quaisquer, a alíquota de 5%. 
Deixou de apresentar elementos que pudessem justificar o detalhamento do valor da mão 
de obra, aí incluídos o valor dos salários, os valores dos adicionais e benefícios constantes 
do acordo coletivo de trabalho de 2016/2017 do Sindilimp-BA, tais como: adicional noturno, 
adicional de insalubridade, auxilio alimentação, vales refeição e transporte e outros. 
Conforme justificativa apresentada a empresa foi considerada DESCLASSIFICADA, pois 
apresentou preços considerados inaceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo 
fixada na Planilha Orçamentária. 
 
9 – JVX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME 
 
DESCLASSICADA POR NÃO TER APRESENTADO NOVA PROPOSTA, CONFORME 
SOLICITADO A EMPRESA ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO E EMAIL 
ENCAMINHADO A MESMA. 

 
 
Desta forma, não havendo interposição de Recursos fica desde já marcada a data da 
abertura da habilitação da empresa JOTAGÊ ENGENHARIA COMÉRCIO E 
INCORPORAÇÕES LTDA, classificada em primeiro lugar, para o dia 06-10-2017 às 09:30 
no auditório da Comissão de Licitação da Prefeitura de Simões Filho. 
 
 
 
Isacarla dos Santos Silva 
Presidente da Comissão Setorial de Licitação - INFRA 
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