
ATA  - DE ANÁLISE, JULGAMENTO  e  RESULTADO  FINAL   

 

PROPOSTAS  DE  PREÇOS  -  CONCORRÊNCIA   nº 012/2018. 
 

 

Objeto: Contratação de Empresa para Execução das Obras da 3ª Etapa do Programa de Urbanização 
Integrada na Bacia do Rio Camaçarí – Fase 2, Integrante do Programa de Saneamento Integrado do 
Ministério das Cidades – PAC 2 

 
 

 

Após a sessão de abertura do certame, a Comissão Permanente de Licitação - Compel, de posse 
das Propostas de Preços e planilhas, reuniu-se internamente, com a finalidade  de: analisar, julgar 
as propostas de preços “internamente”, e gerar / confeccionar ATA / Relatório  e divulgar  o  resultado 

da referida  Análise  das  prováveis  empresas  Classificadas  e  as  Desclassificadas. 
 

MAPA   DOS  PREÇOS  OFERTADOS   ANTES   DA   CLASSIFICAÇÃO   FINAL 
 

Empresas  Participantes  desta  Fase  de  

Propostas de Preços 

L O T E      I 
Preço Global Ofertado 

R$ 

L O T E      I   I 
Preço Global  Ofertado 

R$ 

001 – Construtora N M  Ltda R$ 32.780.000,00 R$ 15.283.000,00 

002 – Construtora Celli  Ltda  R$ 31.849.059,80  Não cotou. 
 
 

Desta forma, após criteriosa análise das propostas de preços realizada pela Equipe técnica e 
Comissão devidamente designada, segue detalhamento do relatório abaixo: 

 

 

Empresas participantes  /  motivação 
Classificação   

Desclassificação 
Construtora Celli  Ltda 

Lote  I  -   
1.1 As quantidades foram arredondadas para duas casas decimais, quando 

deveriam ser mantidos os valores originais da planilha de referência. 
1.2 Os valores totais dos serviços não foram arredondados para duas casas 

decimais. 
1.3 Os valores unitários com BDI (preço) apresentaram diferença de 

arredondamento. Essa diferença somada à falta de arredondamento dos valores 
totais dos serviços implicou em preços totais menores em diversos itens da 
planilha de preços, promovendo diferença de valor total entre a proposta e os 
cálculos dos itens unitários. 

        1.4 As inconsistências apontadas na planilha de preços ensejaram erros no 
cronograma físico/financeiro, que deverão ser ajustados após alterações na 
planilha orçamentária. 
 

Construtora  N M  Ltda. 

Lote  I  -   
1.1 As quantidades foram arredondadas para duas casas decimais, quando 

deveriam ser mantidos os valores originais da planilha de referência. 
1.2  Diversos itens de serviço apresentaram preços (valor unit. com BDI) que não 

corresponde ao custo (valor unit) apresentado acrescido dos BDIs  
informados. Essa diferença de valores  impactam no valor global da proposta. 

1.3 As inconsistências apontadas na planilha de preços ensejaram erros no 
cronograma físico/financeiro, que deverá ser ajustado após alterações na planilha 
orçamentária. 

Lote  I I  -  
1.1  O custo e o preço do item de serviço 1.3.3.20 difere dos itens 1.4.3.20 e 

1.5.3.20 quando deveriam ter o mesmo valor. 
1.2 Diversos itens de serviço apresentaram preços (valor unit. com BDI) que 

não corresponde a o custo (valor unit) apresentado acrescido dos BDIs 
informados. Essa  diferença de valores impactam no valor global da proposta. 

1.3 As inconsistências apontadas na planilha de preços ensejaram erros no 
cronograma físico/financeiro, que deverá ser ajustado após alterações na 
planilha orçamentária.. 

 
 

Proposta Desclassificada 
Vejam as motivações 
mencionadas no quadro ao lado 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta Desclassificada 
Vejam as motivações 
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Proposta Desclassificada 
Vejam as motivações 
mencionadas no quadro ao lado 



 

ATA  - DE ANÁLISE, JULGAMENTO  e  RESULTADO  FINAL   
 

PROPOSTAS  DE  PREÇOS  -  CONCORRÊNCIA   nº 012/2018. 

 

E, finalmente, realizada a análise e transcrita  a  motivação  da  desclassificação de suas 
propostas de preços;  a Comissão Permanente de Licitação – Compel, com base na Lei, torna 
publico o resultado no Portal de Compras do Municipio  e no  D O U============================= 

 
 

Diante das Desclassificações de todas as LICITANTES  nos Lotes I   e  I I, a Comissão Permanente de 
Licitação – Compel, usando e aplicando as regras editalicias e baseando-se no artigo 48 da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações, concede às EMPRESAS  mencionadas o prazo de 08 (oito) dias úteis, ou 

seja, sessão marcada para o dia 10-04-2019 às 09:00 hs no mesmo local/auditório,  para a  
Apresentação de Novas Propostas de Preços, escoimadas das causas previstas no caput do referido 
artigo, sem prejuízo do prazo recursal disposto no Art. 109, I, b) do mesmo diploma federal, caso haja 
interesse em recorrer por parte das licitantes. 
 

 

Camaçari, 28 de  março de 2019. 
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