
Brito

De: Luis Sciena <luisQ polibox.ind.br>
Enviado em: terça-feira, 5 de janeiro de 2021 09:06

Para: Brito

Assunto: Re: COMUNICADO DE RECURSO

Anexos: Contrarrazões Frente ao Recurso da JAF Construtora.pdf

Bom dia Sr. Brito,

Segue, em anexo, nossas contrarrazões em relação ao recurso apresentado pela firma JAF Construtora.

Atenciosamente,

Luis Sciena,

Feliz 2021!

Em 30/12/2020 11:05, Brito escreveu:

BOM DIA SENHORES

Pelo presente comunicamos Vossas Senhoria do recurso impetrado pela firma JAF. (anexo)

Solicitamos seja apresentado planilha de composição de custos.

Saudações
Antonio Brito.

; mm Luis Selena
|
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE — ESTADO

DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 279/2020

TOMADADE PREÇOS Nº 44/2020

POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA, devidamente qualificada nos autos do

Processo Licitatório em destaque à epígrafe, vem, à presença de V, Sa. através de Sócio

Administrador, interpor o presente:

CONTRARAZÕES FRENTE AO RECURSO APRESENTADO PELA JAF CONSTRUTORA

Em resposta ao recurso protocolado pela JAF Construtora, que contesta a decisão da

CPL em relaçãoàs propostas de preços, segue nossas considerações:

1, O preço apresentado em nossa proposta 047-2020, emitida em 27 de agosto de 2020,
oferece o produto correspondente ao item 3.1 da planilha orçamentária do Edital de Licitação

Tomada dePreços 44/2020, por R$ 109.580,00 (cento e nove mil, quinhentos e oitenta reais).

Essa proposta, fornecida em fase de cotação para licitação, correspondia ao preço de nossa sala

modular acrescido de BDI. Logo, tratava-se do preço final do produto. Relembrando, BDI contempla
a taxa de rateio de administração, taxa de seguro e garantia, taxa de risco, taxa de despesas
financeiras, taxa de lucro e taxa de tributos cabíveis (PIS, COFINS, ISS e CPRB).

2. Quando da publicação do edital Tomada de Preços nº 44/2020, como é de praxe do setor de
licitações da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, sobre a média dos preços obtidos a partir das

cotações foi aplicado BDI.

Na planilha orçamentária, anexa ao edital de licitação da Tomada de preços 044/2020, pode-se
constatar esse procedimento. Reproduzimos, a seguir, o item 3.1 da citada planilha:
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Preço com
BDI

Preço Sem BDI Preço Final

SALA DE AULA MODULAR: Ambiente composto por 03
módulos habitacionais, de 6,0 m x 7,2 m (43,2m?),
beiral de 0,8 m x 7,2m (5,76 Mm?) e projeção de
cobertura sobre a porta de 1,2 mx 7,2 m [8,64 m?),

totalizando 57,60 nº. Pé direito interno de 3,0 m, Terá

uma porta de acesso externo de alumínto, com caixilho

metálico, de 90,0 cm x 210,0 cm; três janelas decorrer,
de alumínio pintado de branco de 220 cm x 100 cm, un

1
155.504,16 124.403,33 455.504,15

com cortinas em tecido gorgorão; 06 pontos de
iluminação ED; 0% interruptor; 08 tomadas em média

altura; uma tomada no teto para projetor; 02 tomadas
220 V altas condicionadores. Terá dois condicionadores
dear Split, de 18,000 BTUs instalados e operacionais.
Luminária de emergência e placa de saída. Piso
revestido com cerâmica comercial PEI 4, Frete,
montagemeinstalação incluídos.

31 COTAÇÃO

3. Para manter coerência com o que propomos em nossa cotação de 27/08/2020, em nossa

proposta final de preços paraalicitação oferecemos o produto por preço básico que, acrescido de

BDI, gerou preço final próximo do cotado inicialmente:

SALA DE AULA MODULAR:

Ambiente composto por 03
módulos habitacionais, de

60mx7,2m (43,2),
beiralde0,8mx7,2m (5,76

mê)e projeção de cobertura
sobre a porta de 1,2 mx 7,2
m (8,64 m?), totalizando
57,60 mê,Pé direito interno
de 3,0 m. Terá uma porta de
acesso externo de alumínio,
com caixilho metálico, de
90,0 cm x 210,0 cm; três
janelas de correr, de
alumínio pintado de branco

31 COTAÇÃO de 220 cm x 100 cm, com Un 1 93.221,00|116.060,15 93.221,00|116.060,15

cortinas em tecido gorgorão;
06 pontos de iluminação
LED; 01 interruptor; 08
tomadas em média altura;
uma tomada no teto para
projetor; 02 tomadas 220 V

altas condicionadores. Terá
dois condicionadores de ar
Split, de 18,000 BTUs

instalados e operacionais,
Luminária de emergência e
placa de saída. Piso revestido
com cerâmica comercial PEI

4, Frete, montagem e
instalação incluídos.
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4. Basta comparar os preços finais (preços com BDI):

Preço proposto na fase de cotação em 27/08/2020: RS 109.158,00
Preço proposto na licitação em 29/10/2020: R$ 116.060,15

5. Entendemos que nos cabe justificar porque ficou ligeiramente mais caro. É de

conhecimento geral gue, decorrente da Pandemia Covid 19, tivemos muitos aumentos nos preços
das matérias primas e composições utilizados em construção civil, decorrente de:

5.1. Variação de alta cambial incomum da cotação do Dólar Americano. Como a maioria das

matérias primas dos insumos da construção civil são commodities, o impacto nos preços de

custo foi imediato e atrelado à alta do dólar;

5.2, Redução da capacidade produtiva mundial, decorrente de ordens governamentais para
interrupções das atividades com foco na contenção da contaminação pelo vírus SARS-CoV-2,

agente causador da doença Covid-19. No Brasil não foi diferente, e nossas indústrias

reduziram a produção (ou interromperam), causando baixos níveis de reposição dos estoques;

5.3. Consequente desabastecimento do mercado. A falta de matérias primas para consumo
interno foi ampla.

54. A lei da oferta e demanda impôs sua regra e os preços subiram vertiginosamente,
denotando mercado especulativo.

Durante os dois meses que transcorreram entre 27 de agosto de 2020 (data da cotação) e 29 de

outubro de 2020 (data da licitação), os aumentos foram substanciais, sendo impossível não repassar
parcialmente para os preços finais.

6. A planilha de composição de nossa sala modular possui centenas de itens que, em

conjunto com metodologia fabril e construtiva, compõem segredo industrial protegido por patente
junto ao INPI. Logo, não fornecemos planilha de custos unitários de nossos produtos.

Causou-nos estranheza a JAF Construtora, em sua peça recursal, não apresentar
nenhuma evidência ou prova do alegado “jogo de planilha”, invocado como razão para jogar

dúvidas sobre a lisura de nossa proposta.

O Acórdão 17212/2016, que caracteriza o que é “jogo de planilha” como método para

superfaturamento em obras públicas, demonstra que o mesmo ocorre quando um licitante, numa

licitação para obras com disputa por menorpreço giobal, apresenta em sua proposta:
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- Preços superfaturados em itens pouco relevantes e com quantitativos menores;
- Preços de mercado ou abaixo do preço de mercado, em itens relevantes e com grandes
quantitativos;

- Após consagrada vencedora por ter menor global, tentará junto ao gestor público realizar
aditivos contratuais para aumentar os quantitativos dos itens superfaturados, tomando
para si ou outrem vantagem indevida pela manipulação do valor do contrato.

Parece-nos peça de ficção argumentar “jogo de planilha” em relação ao preço de um
item que corresponde a 85,5% de todo o orçamento sendo, portanto, extremamente relevante.
Além disso, é ilegal aditivar um item que, sozinho, ultrapassa 25% do valor total do contrato.

Sobre o argumento de que nós não conseguiríamos realizar a execução do objeto pelo
preço proposto, esclarecemos que, decorrente do edital Tomada de Preços 33/2020, entregamos
em novembro e dezembrosalas e laboratórios modulares semelhantes, para a Prefeitura Municipal
de Novo Horizonte, que foram contratados por preços menores, anteriores aos substanciais altas de
custos que ocorreram de setembro em diante, porém entregues durante as altas. Nós absorvemos
os custos mais altos das matérias primas sem propor repassar nada para a prefeitura.

Modéstia à parte, atualmente somos o maior fornecedor de salas modulares para o

governo federal. Temos capacidade financeira e operacional.

A empresa JAF Construtora demonstrou três fatos em seu recurso:

1) Totalinconformismo com o resultado do certame;
2) Total desconhecimento da indústria da construção modular, na medida que nada
sabe sobre preços de mercado dos módulos habitacionais e seus custos;
3) Desconhecimento do que se trata “jogo de planilha” para invoca-lo com argumento
recursal,

Atenciosamente,

Guaramirim/SC, 05 de janeiro de 2020.
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André Stoinski
Sócio Administrador


