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PROCESSO Nº 00487.11.07.611.2018 

 
 

ATA DA SESSÃO INTERNA DO JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS PARA ANÁLISE E 
RESULTADO REFERENTE AO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 123/2018. TENDO COMO 
OBJETO A LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇAR-BA. 
 

 
 

 
Parecer do Julgamento: 
 

 
Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2018, às 09h30min em sala reservada da 
COMPEL, o Sr. Pregoeiro e Equipe Apoio, conforme Decreto 6873/2018, composta pelos Srs. 
Antônio Sérgio Moura de Sousa, Manoel Alves Carneiro, Aricele Guimarães, Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos e Wadna Cheile Melo Aragão, respectivamente Pregoeiro e Equipe de apoio, 
com a finalidade de analisar e julgar os documentos apresentados no Envelope “01”- Propostas 
de Preços das empresas abaixo relacionadas: 
 
 

PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LICITANTE VALOR GLOBAL 

01. AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP R$10.002.940,80 

02. PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA  R$10.299.710,40 

03. CONSTRUTORA EVER LTDA - ME R$10.931.520,00 

04. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA - EPP R$11.811.396,00 

05. CM CONSTRUTORA EIRELI  R$11.884.473,60 

06. INOVA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP R$ 13.099.250,40 

07. ADD LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA R$ 13.627.328,83 

08. SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$14.821.282,14 

09. ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP R$15.549.856,80 

10. LN CONTSRUTORA LTDA  R$15.687.244,80 

11. E. DE ANDRADE PAIM TRANSPORTES E SERVIÇOS  – EPP R$ 15.845.731,20 

12. FRANÇA PRESTADORA DE SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI-EPP R$ 15.845.731,20 

13. MENEZES TRANSPORTES EIRELI - ME R$21.453.600,00 

 
 
Ao dar abertura aos trabalhos, a Comissão julgadora passa a analisar os documentos da proposta 
de preços, conforme relação abaixo:  
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DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

  
001 - AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 
 
A empresa atendeu parcialmente as exigências contidas no item 8 - DA PROPOSTA DE 
PREÇOS PP 123/18, devendo, no entanto, a empresa licitante ajustar os valores da 
Composição do BDI no percentual apresentado e que tenha coerência com aplicação da 
formula indicada no Modelo (não vinculativo) de BDI do edital, bem como do tipo de 
proposta apresentada, inclusive com a devida adequação tributária aplicável (Anexo I – TR 
n°015/18). Desta maneira, que corresponda também, com o valor original da Proposta 
Preços (R$10.002.940,80) e mais o percentual de BDI aplicado.  
 
Assim sendo, conforme previsto no item 11.5 do Edital, será concedido prazo de 2 (dois) 
dias úteis para que seja feita as devidas correções, sob pena de desclassificação da 
proposta de preço. 

 
002 - PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 
 
A empresa atendeu parcialmente as exigências contidas no item 8 - DA PROPOSTA DE 
PREÇOS PP 123/18, devendo, no entanto, a empresa licitante arredondar o valor final do 
BDI para 2 casas decimais. Verificar Modelo (não vinculativo) de BDI do edital, bem como 
do tipo de proposta apresentada, inclusive com a devida adequação tributária aplicável 
(Anexo I – TR n°015/18). Desta maneira, que corresponda também, com o valor original da 
Proposta Preços (R$10.299.710,40) e mais o percentual de BDI aplicado de 20,97%.  
 
Assim sendo, conforme previsto no item 11.5 do Edital, será concedido prazo de 2 (dois) 
dias úteis para que seja feita as devidas correções, sob pena de desclassificação da 
proposta de preço. 
 
003 - CONSTRUTORA EVER LTDA - ME 
 
A empresa atendeu parcialmente as exigências contidas no item 8 - DA PROPOSTA DE 
PREÇOS PP 123/18, devendo, no entanto, a empresa licitante arredondar o valor final do 
BDI para 2 casas decimais. Desta maneira, que corresponda também, com o valor original 
da Proposta Preços (R$10.931.520,00) e mais o percentual de BDI aplicado de 20,97%. 
Verificar Modelo (não vinculativo) de BDI do edital, bem como do tipo de proposta 
apresentada, inclusive com a devida adequação tributária aplicável (Anexo I – TR n°015/18). 
 
Assim sendo, conforme previsto no item 11.5 do Edital, será concedido prazo de 2 (dois) 
dias úteis para que seja feita as devidas correções, sob pena de desclassificação da 
proposta de preço. 
 
004 - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA - EPP 
 
A empresa atendeu parcialmente as exigências contidas no item 8 - DA PROPOSTA DE 
PREÇOS PP 123/18, devendo, no entanto, a empresa licitante arredondar o valor final do 
BDI para 2 casas decimais. Verificar Modelo (não vinculativo) de BDI do edital, bem como 
do tipo de proposta apresentada, inclusive com a devida adequação tributária aplicável 
(Anexo I – TR n°015/18). Desta maneira, que corresponda também, com o valor original da 
Proposta Preços (R$11.811.396,00) e mais o percentual de BDI aplicado de 20,97%.  
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Assim sendo, conforme previsto no item 11.5 do Edital, será concedido prazo de 2 (dois) 
dias úteis para que seja feita as devidas correções, sob pena de desclassificação da 
proposta de preço. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
005- CM CONSTRUTORA EIRELI 
 
A empresa atendeu parcialmente as exigências contidas no item 8 - DA PROPOSTA DE 
PREÇOS PP 123/18, devendo, no entanto, a empresa licitante apresentar a planilha de 
composição do BDI conforme previsto no Edital. Verificar Modelo (não vinculativo) de BDI 
do edital, bem como do tipo de proposta apresentada, inclusive com a devida adequação 
tributária aplicável (Anexo I – TR n°015/18). Desta maneira, que corresponda também, com 
o valor original da Proposta Preços (R$11.844.473,60) e mais o percentual de BDI aplicado 
de 20,97%.  
 
Assim sendo, conforme previsto no item 11.5 do Edital, será concedido prazo de 2 (dois) 
dias úteis para que seja feita as devidas correções, sob pena de desclassificação da 
proposta de preço. 
 
 
006 - INOVA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP 
 
A empresa atendeu parcialmente as exigências contidas no item 8 - DA PROPOSTA DE 
PREÇOS PP 123/18, devendo, no entanto, a empresa licitante arredondar o valor final do 
BDI para 2 casas decimais. Verificar Modelo (não vinculativo) de BDI do edital, bem como 
do tipo de proposta apresentada, inclusive com a devida adequação tributária aplicável 
(Anexo I – TR n°015/18). Desta maneira, que corresponda também, com o valor original da 
Proposta Preços (R$13.099.250,40) e mais o percentual de BDI aplicado de 20,97%.  
 
Assim sendo, conforme previsto no item 11.5 do Edital, será concedido prazo de 2 (dois) 
dias úteis para que seja feita as devidas correções, sob pena de desclassificação da 
proposta de preço. 
 
007 - ADD LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 
 
A empresa atendeu parcialmente as exigências contidas no item 8 - DA PROPOSTA DE 
PREÇOS PP 123/18, devendo, no entanto, a empresa licitante apresentar a planilha de 
composição do BDI conforme previsto no Edital. Verificar Modelo (não vinculativo) de BDI 
do edital, bem como do tipo de proposta apresentada, inclusive com a devida adequação 
tributária aplicável (Anexo I – TR n°015/18). Desta maneira, que corresponda também, com 
o valor original da Proposta Preços (R$13.627.328,83) e mais o percentual de BDI aplicado 
de 20,97%.  
 
Assim sendo, conforme previsto no item 11.5 do Edital, será concedido prazo de 2 (dois) 
dias úteis para que seja feita as devidas correções, sob pena de desclassificação da 
proposta de preço. 
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008 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA 
 
A empresa atendeu parcialmente as exigências contidas no item 8 - DA PROPOSTA DE 
PREÇOS PP 123/18, devendo, no entanto, a empresa licitante arredondar o valor final do 
BDI para 2 casas decimais. Verificar Modelo (não vinculativo) de BDI do edital, bem como 
do tipo de proposta apresentada, inclusive com a devida adequação tributária aplicável 
(Anexo I – TR n°015/18). Desta maneira, que corresponda também, com o valor original da 
Proposta Preços (R$14.821.282,14) e mais o percentual de BDI aplicado de 20,97%.  
 
Assim sendo, conforme previsto no item 11.5 do Edital, será concedido prazo de 2 (dois) 
dias úteis para que seja feita as devidas correções, sob pena de desclassificação da 
proposta de preço. 
 
 
009 - ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 
 
A empresa atendeu parcialmente as exigências contidas no item 8 - DA PROPOSTA DE 
PREÇOS PP 123/18, devendo, no entanto, a empresa licitante arredondar o valor final do 
BDI para 2 casas decimais. Verificar Modelo (não vinculativo) de BDI do edital, bem como 
do tipo de proposta apresentada, inclusive com a devida adequação tributária aplicável 
(Anexo I – TR n°015/18). Desta maneira, que corresponda também, com o valor original da 
Proposta Preços (R$15.549.856,80) e mais o percentual de BDI aplicado de 20,97%.  
 
Assim sendo, conforme previsto no item 11.5 do Edital, será concedido prazo de 2 (dois) 
dias úteis para que seja feita as devidas correções, sob pena de desclassificação da 
proposta de preço. 
 
 
010 - LN CONTSRUTORA LTDA 
 
A empresa atendeu parcialmente as exigências contidas no item 8 - DA PROPOSTA DE 
PREÇOS PP 123/18, devendo, no entanto, a empresa licitante arredondar o valor final do 
BDI para 2 casas decimais. Verificar Modelo (não vinculativo) de BDI do edital, bem como 
do tipo de proposta apresentada, inclusive com a devida adequação tributária aplicável 
(Anexo I – TR n°015/18). Desta maneira, que corresponda também, com o valor original da 
Proposta Preços (R$15.687.244,80) e mais o percentual de BDI aplicado de 20,97%.  
 
Assim sendo, conforme previsto no item 11.5 do Edital, será concedido prazo de 2 (dois) 
dias úteis para que seja feita as devidas correções, sob pena de desclassificação da 
proposta de preço. 
 
 

011 - E. DE ANDRADE PAIM TRANSPORTES E SERVIÇOS  – EPP 
 
 
A empresa atendeu parcialmente as exigências contidas no item 8 - DA PROPOSTA DE 
PREÇOS PP 123/18, devendo, no entanto, a empresa licitante apresentar a planilha de 
composição do BDI conforme previsto no Edital. Verificar Modelo (não vinculativo) de BDI 
do edital, bem como do tipo de proposta apresentada, inclusive com a devida adequação 
tributária aplicável (Anexo I – TR n°015/18). Desta maneira, que corresponda também, com 
o valor original da Proposta Preços (R$15.845.731,20) e mais o percentual de BDI aplicado.  
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Assim sendo, conforme previsto no item 11.5 do Edital, será concedido prazo de 2 (dois) 
dias úteis para que seja feita as devidas correções, sob pena de desclassificação da 
proposta de preço. 

 
 

012 - FRANÇA PRESTADORA DE SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI-EPP 
 
 
A empresa atendeu parcialmente as exigências contidas no item 8 - DA PROPOSTA DE 
PREÇOS PP 123/18, devendo, no entanto, a empresa licitante apresentar a planilha de 
composição do BDI conforme previsto no Edital. Verificar Modelo (não vinculativo) de BDI 
do edital, bem como do tipo de proposta apresentada, inclusive com a devida adequação 
tributária aplicável (Anexo I – TR n°015/18). Desta maneira, que corresponda também, com 
o valor original da Proposta Preços (R$15.845.731,20) e mais o percentual de BDI aplicado.  
 
Assim sendo, conforme previsto no item 11.5 do Edital, será concedido prazo de 2 (dois) 
dias úteis para que seja feita as devidas correções, sob pena de desclassificação da 
proposta de preço. 

 
 
 

013 - MENEZES TRANSPORTES EIRELI - ME  
 
 
A empresa atendeu parcialmente as exigências contidas no item 8 - DA PROPOSTA DE 
PREÇOS PP 123/18, devendo, no entanto, a empresa licitante apresentar a planilha de 
composição do BDI conforme previsto no Edital. Verificar Modelo (não vinculativo) de BDI 
do edital, bem como do tipo de proposta apresentada, inclusive com a devida adequação 
tributária aplicável (Anexo I – TR n°015/18). Desta maneira, que corresponda também, com 
o valor original da Proposta Preços (R$21.453.600,00) e mais o percentual de BDI aplicado.  
 
Assim sendo, conforme previsto no item 11.5 do Edital, será concedido prazo de 2 (dois) 
dias úteis para que seja feita as devidas correções, sob pena de desclassificação da 
proposta de preço. 

 
 

PARECER 
 

Após análise criteriosa dos documentos apresentados (Envelope 01 – Proposta de 
Preços) pelas empresas participantes desta Licitação e tendo em vista os fatos acima expostos, 
com o fim de dar tratamento isonômico a todos os participantes, tendo em vista que 
alguns apenas informaram o percentual de BDI aplicado na proposta de preços, outros 
informaram e juntaram o BDI de forma destoante do informado, e outros, ainda, 
aplicaram os percentuais de forma indevida e/ou apresentaram somatório total diferente 
das parciais, o Pregoeiro e a Comissão Julgadora, resolvem conceder prazo de 2 (dois) dias 
úteis para que seja feito os ajustes necessários conforme parecer. 

 
E, pelos motivos acima expostos neste parecer, ficam convocadas as seguintes 

empresas: 
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1° - AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP; 
2° - PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA  
3° - CONSTRUTORA EVER LTDA – ME; 
4° - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA – EPP; 
5° - CM CONSTRUTORA EIRELI;  
6° - INOVA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELLI – EPP; 
7° - ADD LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA; 
8° - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA 
9° - ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP; 
10°- LN CONTSRUTORA LTDA; 
11° - E. DE ANDRADE PAIM TRANSPORTES E SERVIÇOS  – EPP; 
12° - FRANÇA PRESTADORA DE SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI-EPP; 
13° - MENEZES TRANSPORTES EIRELI – ME. 

 
Ressaltamos que a diligência se atém às necessidades de avaliação técnica para o objeto a ser 
licitado, conferindo tratamento isonômico a todos os licitantes, com o fim de aplicar o devido 
critério de julgamento das propostas. Ressaltamos mais uma vez que o BDI constante do item 9 
do Anexo I é meramente exemplificativo, devendo o licitante adequá-lo às suas especificidades 
de constituição e da sua proposta, inclusive as tributárias e de composição de encargos sociais. 
 
O não atendimento da diligência acarretará a desclassificação da proposta do licitante. 
 
Este é o parecer da Comissão Julgadora (Pregoeiro e Equipe de Apoio) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nada mais havendo a tratar, esta sessão foi encerrada e para constar, foi lavrada a presente 
Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim. __________________que 
digitei, pelo Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio. 
 
 
Camaçari, 15 de agosto  de 2018. 
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