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NOTA DE ESCLARECIMENTO  
 
 

TOMADA DE PREÇOS . 003/2020 
 
 
OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução de obras de terraplanagem e 
drenagem na comunidade Buri Satuba, no Município de Camaçari –Ba. 
 
Com relação ao Questionamento apresentado pela licitante JMPN CONSTRUTORA EIRELI em 
06/05/20 e diante das dúvidas elencadas quanto aos procedimentos adotados pela COMPEL com 
relação ao julgamento da Proposta de Preços da licitante CM CONSTRUTORA EIRELI, temos a 
esclarecer: 
 
1º Questionamento: “Conforme narrado no ofício anterior, durante a sessão foi observado que a CPU 
(composição de preço unitário) impressa da empresa CM CONSTRUTORA EIRELI não constava no 
processo e também a mesma não constava no CD, conforme resumo apresentado na proposta de 
preço do licitante. Isto foi dito em sessão, porém foi recusado pelo nobre presidente constar em 
ata, sem nenhuma justificativa...” 
 
Resposta: Esclarecemos que conforme previsto  no item 8.1.1  do Edital,  DEVERÁ SER 
APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS na línea “d” A Composição de Preços 
Unitários no formato .xls em meio digital (CD-r/DVD), a composição de preços unitários deverá 
ser apresentado pelos licitantes apenas em meio digital.  
 
Salientamos ainda que os arquivos encaminhados no CR-r são apenas conferidos no momento da 
sessão apenas para verificar se contem arquivos ou não, e não verificamos por questão de tempo 
se todos anexos exigidos estão gravados no CDr sabendo que nesta fase não HÁ desclassificação 
Das propostas por falta dos anexos previstos item 8.1.1 (itens; 11.3.4; 11.3.5 11.3.6 e 11.3.7): 
 

11.3.4 Quando não apresentar a (I) Planilha de Orçamento; (II) Planilha de Composição 
Analítica de BDI; (III) Cronograma Físico Financeiro e Planilha de Encargos Sociais impressos 
e no programa Excel em arquivo eletrônico gravado em CD-R, personalizada da empresa, 
conforme Anexo II deste Edital, a Comissão procederá diligência para que a licitante apresente 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o CD-R contendo Planilha de Orçamento, juntamente e a 
Composição do BDI, sob pena de desclassificação.  
 
11.3.5 As “Planilhas de Composição de Preços Unitários”, conforme modelo constante do 
Anexo I, para todos os itens de serviços constantes das Planilhas de Orçamento, sem exceção. 
Não poderá haver divergências entre os valores constantes em ambos os documentos. Para os 
itens de serviços que aparecem mais de uma vez na Planilha de Orçamento, deverá ser 
apresentada apenas uma Planilha de Composição de Preços Unitários.  
 
11.3.6 De posse das propostas de preços dos proponentes e também de suas composições de 
preços unitários (via digital em CDr), a Compel fará a análise apenas da empresa melhor 
classificada. Em caso de rejeição / desclassificação da proposta de preços da empresa melhor 
classificada, a Compel fará a análise da 2ª. Empresa melhor classificada e assim 
sucessivamente até que se alcance o sucesso desejado.  
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11.3.7 De posse das propostas de preços dos proponentes e também de suas composições de 
preços unitários (via digital em CDr), a Compel fará a análise apenas da empresa melhor 
classificada. 11.3.8 Após a classificação e transcorrida a Fase Recursal, a empresa melhor 
classificada, deverá apresentar por via impressa as Planilhas de Composição de Preços 
Unitários no prazo máximo de 02 (dois) dias; quando da notificação por parte da Comissão 
Permanente de Licitação – Compel 

 
E como não apresentou por meio digital (Composição de Preços Unitários) a Comissão procedeu a 
diligência para que a licitante CM CONSTRUTORA EIRELI apresentasse a CPU conforme solicitação 
enviado por e-mail (anexado no Portal) amparado no item 11.3.4. 
 
Quanto ainda, a firmação que o Presidente não registrou ou recusou a constar em ATA a ausência da 
Composição de Preços Unitários, tanto impressa como de forma digital, o fato não procede porque 
tudo o que foi pedido foi registrado.  
 
Ainda assim, o fato de não registrar em Ata a ausência de composição de preços (informação 
inverídica), isso não prejudica em nada a licitante, porque no momento oportuno após do julgamento 
das propostas a licitante poderá recorrer, como previsto lei.  
 
2º Questionamento: Para nossa surpresa, recebemos o arquivo CPUS — TP 003.2020 datado de 
03/03/20 no e-mail enviado na data 05/05/20, cabe ressaltar que enviamos solicitação por e-mail no 
dia 30/04/20, e estivemos presencialmente no dia 04/05/20, onde só nos foi autorizada vistas do 
processo e fotos. 
 
Resposta: Foi entregue os autos do processo para que preposto da recorrente fizesse vistas 
conforme previsto em lei 8.666/93 e autorizado a tirar fotos como fazemos com todos os demais 
licitantes em todos os certames.  
 
3º Questionamento: Gostaria por gentileza de esclarecimentos quanto a forma que este documento 
CPUS — TP 003.2020 em formato PDF chegou ao processo, ressaltando ainda que o exigido em 
edital é XLS.  
 
Resposta: No processo da TP 003-20 consta todos arquivos gravados em CDs conforme exigido no 
formato de XLS. A Compel apenas converteu os arquivos de XLS para PDF como medida de 
segurança evitando com isso a possibilidade de manipulação de dados por terceiros que venha a ter 
acesso a mesma. Ressaltamos que os arquivos em excel são solicitados no Edital como peças 
complementares da proposta de preços para auxiliar a Comissão na análise das planilhas, portanto, 
não traz prejuízo a lisura do julgamento do processo os procedimentos adotados para sanar os 
questionamentos apontados. 
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