
 

 

 

3ª  ATA – SESSÃO  DE  ANÁLISE  E  JULGAMENTO  DAS  PROPOSTAS  DE  PREÇOS 
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/2017 

PROCESSO N.º 00736.11.07.611.2016 
 
 

ORIGEM: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em projetos sociais para executar o Projeto de Trabalho 

Técnico social (PTTS) no empreendimento Residencial Parque das Algarobas I, II e III, integrantes do PMCMV= 
 

 
DA ANÁLISE, JULGAMENTO  E  DECISÃO 

 

Aos 03 (três) dias do mês de outubro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), em sessão interna, a 

Comissão Permanente de Licitação – Compel, designada pelo Decreto Municipal n° 6769 de 01 de 

agosto de 2017, reuniu-se com a finalidade de analisar, julgar e emitir parecer sobre as Propostas de 

Preços das empresas participantes das fases anteriores do certame, referente à Concorrência nº 

003/2017 cujo objeto e a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços 

técnicos especializados para elaboração de estudos e projetos de infraestrutura urbana, projetos 

civis e captação de recursos federal e internacional no município de Camaçari, Ba, cuja análise será 

empresa por empresa, a seguir descrita e detalhada, sendo======================================= 
 
 

EMPRESA: VOICE CONSULTORIA EIRELI – Me 
 
 

Com base nos fatos narrados na 2ª. ATA – sessão realizada no dia 25/08/2017, a Comissão 
Permanente de Licitação, já havia detectado e fez constar em Ata, que a empresa VOICE 
CONSULTORIA EIRELI – Me, apesar de ter apresentado o CD “meio digital” exigido em Edital, que 

acompanha a Proposta de preços, foi apresentado em sessão, no entanto, nenhuma estação de 
trabalho “computador”, conseguiu abrir e fazer a leitura no citado CD que estava “corrompido”, o que foi 
lido e citado na presença de todos os demais licitantes e da Compel; portanto, nesta mesma sessão, foi 
concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a empresa apresentar novo CD-R e que atendesse 
de forma completa o exigido;  transcorrido este prazo concedido, a empresa VOICE CONSULTORIA 
EIRELI – Me não se manifestou e nem tampouco apresentou novo CD “meio digital”, portanto, diante 

destes fatos, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, através de seu Presidente, decide por 
tornar a empresa  “DESCLASSIFICADA” por descumprir tais exigências========================== 

 

EMPRESA: ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA – A S P 
 

A Comissão Permanente de Licitação, tomando como base o conteúdo de sua proposta de preços, 
CD-R apresentado e demais anexos, analisou, julgou e torna público que:  
 

 

A proposta de preços da licitante ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA – A S P apresentou as 
informações de Despesas Indiretas em formato divergente do solicitado, no entanto, cumprindo de 
forma satisfatória e de fácil entendimento os cálculos ali expressos. Os valores mensais apresentados 
no cronograma não foram arredondados para duas casas decimais, entretanto não houve prejuízo para 
os valores totais; tendo, portanto, sua proposta de preços CLASSIFICADA no certame;============= 

 

EMPRESA: IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Me 
 
 

A Comissão Permanente de Licitação, tomando como base o conteúdo de sua proposta de preços, 
CD-R apresentado e demais anexos, analisou, julgou e torna público que:  
 

A proposta de preços da licitante IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Me apresentou valores 
mensais no cronograma sem arredondamento para duas casas decimais, entretanto não houve 
prejuízo para os valores totais; no entanto, cumprindo de forma satisfatória e de fácil entendimento os 
cálculos ali expressos. Os valores apresentados no quadro resumo do investimento estão em 
desacordo com o valor total da proposta. Salientamos que, se porventura, a referida empresa for 
declarada vencedora deverá promover as devidas adequações no referido quadro resumo. Tendo, 
portanto, sua proposta de preços CLASSIFICADA no certame.================================== 
 
 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 

 

EMPRESA: ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL LTDA Me (ENDES) 
 

A Comissão Permanente de Licitação, tomando como base o conteúdo de sua proposta de preços, 
CD-R apresentado e demais anexos, analisou, julgou e torna público que:  
 

1. A proposta de preços da licitante ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL LTDA Me (ENDES) apresentou 
as seguintes inconsistências: 

1.1. Os valores mensais no cronograma foram informados sem arredondamento para duas casas 
decimais promovendo prejuízo para os valores totais. 

1.2. Os valores apresentados no quadro resumo do investimento estão em desacordo com o valor 
da proposta. 

1.3. Quanto às memórias de cálculo, apresentadas apenas em meio digital, segue observações: 
1.3.1. Atividade: Reunião de Apresentação do Projeto à comunidade: 

O valor informado no quadro resumo (04), referente à quantidade de meses, divergente 
do informado no projeto básico (03), embora o valor utilizado para os cálculos tenha 
sido o correto. 

1.3.2. Atividade: Plantão Social (*) / 1ª etapa: 
O valor informado no quadro resumo (05), referente à quantidade de meses, divergente 
do informado no projeto básico (06), embora o valor utilizados para os cálculos tenha 
sido o correto. 

1.3.3. Atividade: Culminância das atividades (Formação de Jovens Protagonistas): 
Os valores totais referentes ao: Coordenador; Técnico Social - I; Técnico Social - II e 
Mobilizador, foram calculados errados, pois deveriam ser resultados do produto da 
cargas horárias pelas quantidades pelos valores unitários implicando em erro nos 
demais cálculos que usaram essas informações. 

1.3.4. Atividade: Elaboração de Relatórios de Trabalho Técnico Social (RATTS) mensal: 
Os valores totais referentes ao Técnico Social - I e Técnico Social - II, foram calculados 
errados, pois não resultam do produto das cargas horárias pelas quantidades pelos 
valores unitários implicando em erro nos demais cálculos que usaram essas 
informações. 

1.3.5. Atividade: Elaboração do Diagnostico Sócio Produtivo: 
O valor total referente ao Técnico Social - I, foi  calculado errado, pois não foi resultado 
do produto da carga horária pela quantidade pelo valor unitário implicando em erro nos 
demais cálculos que usaram essas informações. 

1.3.6. Atividade: Reuniões comunitárias para orientação sobre a correta utilização, 
conservação e manutenção dos equipamentos: 
A quantidade referente ao item "Faixa de Divulgação" foi informada errada (01) quando 
deveria ser (04) unidades de acordo com o edital. 

Diante dos fatos acima narrados, a Compel analisou, julgou e decidiu por ”DESCLASSIFICAR” a empresa 
ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL LTDA Me (ENDES)  por descumprir tais exigências==================== 

 
 

EMPRESA: 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELLI – EPP 
 

A Comissão Permanente de Licitação, tomando como base o conteúdo de sua proposta de preços, 
CD-R apresentado e demais anexos, analisou, julgou e torna público que:  
 

A proposta de preços da licitante 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELLI – EPP atendeu às exigências 
editalícias; .portanto, considerada  CLASSIFICADA  no  certame.==================================== 

 
FASE  CONCLUSIVA:  
 
No base nos preços globais ofertados na 2ª. ATA - realizada no dia 25/08/2017, o quadro de 
demonstrativo ali expresso, fica neste momento, alterado com as empresas CLASSIFICADAS e as 
DESCLASSIFICADAS, assim descrito  abaixo: 
 
 

Item  Empresas  participantes Valores  Globais Classificação 
001 I D H CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Me   R$ 1.105.825,91 1ª  Classificada 

002 ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL LTDA Me - R$ 1.123.940,74 Desclassificada 

003 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELLI – EPP R$ 1.124.151,44 2ª.  Classificada 

004 ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA – A S P R$ 1.226.346,72 3ª  Classificada 

005 VOICE CONSULTORIA EIRELI – Me R$ 1.240.316,85 Desclassificada 

 
 

 



 

 

Após publicação no Portal do Municipio divulgando o resultado desta fase, abre-se o prazo recursal; 

salientamos que transcorrido o prazo e não havendo interposição de recursos, sugerimos ao Exmo. 

Sr. Prefeito, a Adjudicação e Homologação do objeto à empresa classificada em 1º lugar.=========  
 

Este é o nosso  parecer. 
 

Camaçari, 03 de outubro de 2017. 
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