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Ofício n° 00114.1307.2018

Camaçari, 19 de Dezembro de 2018

Para: Comissão Permanente de Licitação - COMPEL.
Att.: Ilmº. Srº. Marcelo Cerqueira

Assunto:  Resultado  das  análises  das  Propostas  das  Empresas  participantes  do
PREGÃO Nº 231/2018(PRESENCIAL) – COMPEL PROCESSO Nº 00960.11.07.611.2018.

Prezado Coordenador,

Informamos para os devidos fins que após análise das Propostas das Empresas participantes
do PREGÃO Nº 231/2018(PRESENCIAL) – COMPEL PROCESSO Nº 00960.11.07.611.2018, na
forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de
serviço de manutenção continuada de áreas verdes com serviços de plantio de espécies,
roçagem (capinação),  serviço  de  corte,  poda,  secção  de  raízes,  tratamento  de  solo  com
utilização de adubos químicos e orgânicos, irrigação das áreas (molhação) e a erradicação de
trepadeiras de árvores e arbustos, com o descarte do material com destinação adequado. Os
serviços serão executados em todas as Unidades Administrativas, Unidades de Saúde, praças,
canteiros de vias públicas e Unidades Escolares do Município de Camaçari de acordo com os
requisitos constantes no presente termo de referência, chegamos aos resultados a seguir:

01 - QUATROR CF LTDA – EPP

A  avaliação  técnica  com  fulcro  no  item  8.2,  alínea  b  e  a  respectivamente,  8.4  e  8.5
DESCLASSIFICA a empresa QUA¨TROR CF LTDA – EPP, por deixar de apresentar os itens
referenciados juntamente com a proposta de preços.

02 - VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – ME

A  avaliação  técnica  com  fulcro  no  item  8.2,  alínea  b  e  a  respectivamente,  8.4  e  8.5,
DESCLASSIFICA a empresa VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – ME,
por deixar de apresentar os itens referenciados juntamente com a proposta de preços.

03 - GMP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

A  avaliação  técnica  com  fulcro  no  item  8.2,  alínea  b  e  a  respectivamente,  8.4  e  8.5,
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DESCLASSIFICA a empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, por deixar de apresentar os
itens referenciados juntamente com a proposta de preços.

04 - CONSÓRCIO TERRAFORTE – ME

A avaliação técnica CLASSIFICA a empresa CONSÓRCIO TERRAFORTE – ME por atender em
sua proposta de preços, a todos os parâmetros e solicitações do EDITAL.

05 - CSCMA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA. 

A Empresa deixou de apresentar o exigido no item 8.4 com referência a fardamento, encargos
trabalhistas (cesta básica, auxílio assistência médica, auxílio odontológico, etc, também com
referência ao item 8.5 do presente Edital, deixou ainda de apresentar em suas composições de
preços   unitários  ,no  Termo  de  Referência,  item  5  –  Serviços  Técnicos  de  Apoio,  um
Engenheiro com horário integral, apresentando, salário base de apenas 6 (seis) horas. Em
suas composições de preço unitários existem preços diferenciados para o salário da função de
carpinteiro. E ainda, a empresa deixou de apresentar em seus custos o item de descarte de
bota fora conforme solicitação do item 8 – obrigações da contratada. A avaliação técnica com
fulcro nos argumentos acima DESCLASIFICA a empresa CSCMA CONSTRUÇÕES E MEIO
AMBIENTE LTDA.

06 - MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

A avaliação técnica DESCLASSIFICA a empresa MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA com fulcro
no que predispõe o Código Tributário e de Rendas do Município que indica 3% para os
serviços inerentes ao presente objeto do processo licitatório. Apresentando na sua composição
de BDI a indicação de um ISS (Imposto sobre Serviços) de 5 % na composição de BDI,
inviabilizando o cálculo da fórmula do BDI. Também em sua composição de encargos sociais, a
empresa optou por desonerar o item INSS conforme rege a Lei, mas não apresentou em sua
composição de BDI a previsão de CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta). A
empresa  deixou  também  de  apresentar  em  suas  composições  de  preço  unitário,  os
equipamentos mínimos definidos no Termo de referência do presente Edital. A empresa não
atendeu ao item 8.5 do referido Edital. E ainda, a empresa deixou de apresentar em seus
custos  o  item de descarte  de bota fora conforme solicitação do item 8 –  obrigações da
contratada.

07 - CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA – EPP

A avaliação técnica DESCLASSIFICA a empresa CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA
– EPP com fulcro no que predispõe o Código Tributário e de Rendas do Município que indica 3%
para os serviços inerentes ao presente objeto do processo licitatório. Apresentando na sua
composição de BDI a indicação de um ISS (Imposto sobre Serviços) de 5 % na composição de
BDI,  inviabilizando o  cálculo  da  fórmula  do  BDI.  A  empresa  também apresenta  em sua
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composição de preços unitários, profissionais de mesma função com salários diferenciados. E
ainda,  a empresa deixou de apresentar em seus custos o item de descarte de bota fora
conforme solicitação do item 8 – obrigações da contratada.

08 - ASSESSORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

A avaliação técnica DESCLASSIFICA a empresa ASSESSORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA – ME com fulcro no que predispõe o Código Tributário e de Rendas do Município que
indica 3% para os serviços inerentes ao presente objeto do processo licitatório. Em suas
composições de preço unitários existem preços diferenciados para o salário da função de
servente. Apresentando na sua composição de BDI a indicação de um ISS (Imposto sobre
Serviços) de 4 % na composição de BDI, inviabilizando o cálculo da fórmula do BDI. E ainda, a
empresa deixou de apresentar em seus custos o item de descarte de bota fora conforme
solicitação do item 8 – obrigações da contratada.

09 - As propostas de preços das empresas QUADROR CF LTDA - EPP, VIA VERDE PROJETOS
E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – ME e GMP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP possui uma
formação idêntica tanto para as planilhas de preço apresentadas em original e CD, assim
como para a composição dos encargos sociais e BDI. E ainda o autor dos arquivos fornecidos
pelas  mídias  em  CD  –R  possuem  autoria  igual  (Jairo  Alexandre)  para  os  arquivos
encaminhados pelas referidas empresas à presente Comissão de Licitação.

Na oportunidade renovamos laços de estima e consideração.

 

Atenciosamente,

 

 

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO

Secretário de Serviços Públicos


