
 

ATA  DE  JULGAMENTO “interna” SOBRE  A  ANÁLISE, JULGAMENTO 

E  RESULTADO   DAS   PROPOSTAS  DE  PREÇOS  
 

CONCORRÊNCIA  nº 002/2017 
 
 

Objeto. Contratação de empresa de engenharia para a execução de obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, no município de Camaçari – Bahia, conforme Projeto, 
Especificações e Planilhas anexas, fazendo parte integrante do Edital========== 

 

 

Abertura das Propostas de Preços: dia 23 de novembro de 2017  às  09.00 horas 
 

 

Empresas  Participantes  desta  Fase  de  abertura  das Propostas de Preços: 
 

001 -  800 D  Engenharia Ltda – E P P================================================== 
 Representante  legal – Sr. Alexildo Pelagio Gonçalves Portela Junior - RG nº 0400478498 SSP-Ba 

002 – Nordeste Engenharia Ltda ======================================================= 

Sem Representante legal ============================================================================ 
 

 
MAPA    COMPARATIVO   DOS  PREÇOS  APRESENTADOS 

 
Item Empresas Habilitadas e Participantes desta Fase Valor global  

R$ 
001 Nordeste Engenharia Ltda R$ 5.029.255,61 

 

002  800 D  Engenharia Ltda – E P P R$ 5.135.134,63 

 
 

 

Conforme o mencionado na 2ª. ATA de abertura dos preços, o Presidente e equipe, registrou 
os preços globais acima mencionados; decidindo neste momento, por suspender a referida 
sessão para uma análise mais apurada / criteriosa e minuciosa das propostas / planilhas e 
também no conteúdo dos CD”s  apresentados.  
 
 

DA  ANÁLISE  POR  EMPRESA 
 
 

EMPRESA: 800 D  Engenharia Ltda – E P P 
 
A Comissão Central Permanente de Licitação – Compel, através do Presidente e equipe, ao analisar a 

proposta de preços detectou que a empresa 800 D, apresentou sua planilha orçamentária com erros 
materiais conforme demonstrado abaixo: 

1.1. No item 1.1.4  não foi informado a unidade "un". 
1.2. No item 5.2.12 não foi informado a unidade "m

3
". 

1.3. No item 5.2.13 não foi informado a unidade "m
3
". 

1.4. O item 5.2.14 foi informado equivocadamente, pois a planilha disponibilizado no edital não consta 

deste item (excluir). 
 

E, tomando como base as regras editalicias  e  no subitem abaixo descrito: 
 
 

Subitem 9.3.7 Poderá a comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta (§3º do Art. 43 da Lei 

Federal nº 8.666/93). 

 

Portanto, estamos concedendo o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia 29/11/2017, para a 

empresa em questão apresentar sua proposta de preços “reformulada” bem como planilhas e CD,  

devidamente corrigidos. 
 

Em tempo, informamos que ao reformular vossa proposta, deverá manter os preços unitários e o global 

inicialmente ofertados. 



 

ATA  DE  JULGAMENTO “interna” SOBRE  A  ANÁLISE, JULGAMENTO 

E  RESULTADO   DAS   PROPOSTAS  DE  PREÇOS  
 
 

CONCORRÊNCIA  nº 002/2017 
 

EMPRESA: Nordeste Engenharia Ltda 

 
A Comissão Central Permanente de Licitação – Compel, através do Presidente e equipe, ao analisar a 

proposta de preços detectou que a empresa Nordeste Engenharia Ltda apresentou sua proposta em 
desatendimento ao edital como indicado a seguir: 
 

1.1 Os valores totais de diversos itens foram apresentados com erros a exemplo dos itens: 
1.1.2; 1.3.13; 1.13.2. 
 

1.2 A composição do BDI de serviços fora apresentado com erros, pois o seu valor final 
(27,08%) extrapola o máximo admitido (25,00%). Como determina o TCU, caso isso ocorra, 
os índices internos deverão ser analisados. Assim procedendo observamos que os índices de 
Administração Central (2,50%) e Riscos (0,80%) estão abaixo do mínimo aceitável (3,0%) e 
(0,97%) respectivamente. 
 

1.3 Não apresentou composição de BDI para fornecimento de materiais. 
 

1.4 O cronograma segue com os erros da planilha orçamentária.   
 
 

Tendo em vista os erros acima mencionados, a Comissão Central Permanente de Licitação – Compel, 

julga e decide que a empresa Nordeste Engenharia Ltda, foi  DESCLASSIFICADA no certame, por 
desatendimento às regras editalicias.============================================================= 
 
 

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 Presidente e demais membros da 
Comissão de Licitação. 
 
Camaçari, 28  de novembro  de 2017. 
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