
ATA  de análise e julgamento sobre as Propostas de Preços 
(Planilhas / CD-r  e  demais  anexos) – (Fase  interna) 

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  nº 001/2019. 
 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção e requalificação das áreas 

de acessibilidades (Distritos de Abrantes, Monte Gordo  e  Parque Verde II) - Município 

de Camaçari - Ba.(conforme Projeto Básico e Planilhas anexas ao processo).=========== 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  ATA  (Lote  por  Lote),  assim  descrito 

 
 

Em atendimento as regras Editalicias, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, de posse de todas 

as propostas de preços / planilhas / CD-r e demais anexos, torna público que após análise criteriosa e 

minuciosa, assim decidiu quanto à classificação de propostas separando as empresas em 

CLASSIFICADAS / DESCLASSIFICADAS e para DILIGENCIAMENTO, conforme a seguir: 

 

 

Lote I I - Monte Gordo                                    - - valor global  estimado Município      R$ 5.435.675,39 
 

 

Empresas  Participantes  desta  Fase  de  Propostas de Preços Preço Global R$ 

001 – Queiróz  Pimentel Serviços Ltda – Me  
Atendeu  todos  os  requisitos previstos 

R$ 3.813.835,79 
 

Classificada 

 

002– M J F – Serv. Técnicos Ltda 

2.1 Os preços totais dos serviços apresentaram erro porque não foram 
arredondados para duas casas decimais, implicando em diferença de R$ 5,11 no 
valor total da proposta. 

R$ 3.818.750,00 
 
 

Desclassificada 

003– Sete Construções “Eirelli” EPP   

3.1 Diversos preços (valor unit c/BDI) apresentaram diferença quando tomado o 
custo (valor unit) e acrescido do BDI, implicando num valor global da proposta R$ 
524,21 a menor. 

 

R$ 4.184.178,45 
 
 
 

Desclassificada 

004– M F V  Construtora Ltda 

4.1 Diversos preços (valor unit c/BDI) apresentaram diferença quando tomado o 
custo (valor unit) e acrescido do BDI, implicando num valor global da proposta R$ 
206,43 a menor. 
4.2. A composição de encargos sociais não atende, pois foi apresentada onerada 
enquanto o BDI foi apresentado desonerado. 

 

R$ 4.195.175,98 
 
 
 

Desclassificada 

005 – Q G  Construções e Engenharia Ltda.  

1.1. Diversos preços (valor unit c/BDI) apresentaram diferença quando tomado o custo 
(valor unit) e acrescido do BDI, implicando num valor global da proposta R$363,85 
a menor. 

1.2. Não apresentou composição de encargos sociais nem impressa nem em meio 
digital. 

1.3. Não destacou quais serviços passíveis de subcontratação, como exigido no item 
7.3, alínea ""g"" do Edital. 
 

R$ 4.349.599,05 

 
 
 

Desclassificada 

006 – Pedra  Construtora  Ltda 

1.1. Diversos preços (valor unit c/BDI) apresentaram diferença quando tomado o custo 
(valor unit) e acrescido do BDI, implicando num valor global da proposta 
R$1.110,73 a menor. 

1.2. A composição do BDI apresentou diferença de 0,01% em relação ao valor que 
deveria ser obtido da aplicação da fórmula recomendada pelo acórdão 2622/2013. 

1.3. Não apresentou composição de encargos sociais em meio digital. 
 

R$ 4.400.760,25 

 
 
 

Desclassificada 



007 – Nordeste Engenharia Ltda. 

1.1. O valor do BDI adotado (25, 92%) foi diferente do adotado (25,00%). 
1.2. Os valores totais dos serviços não foram arredondados para duas casas decimais, 

implicando em diferença de R$ 0,02 no valor global da proposta. 
1.3. Não destacou quais serviços passíveis de subcontratação, como exigido no item 

7.3, alínea "g" do Edital. 

R$ 4.402.908,15 
 
 
 
 

Desclassificada 

008 – C B R  Empreendimentos “Eirelli”  

1.1. Os preços dos itens 1.1 e 3.13 foram informados superiores ao valor estimado. 
1.2. Diversos preços (valor unit c/BDI) apresentaram diferença quando tomado o custo 

(valor unit) e acrescido do BDI, implicando num valor global da proposta 
R$137.161,22 a menor. 

1.3. A composição de encargos sociais não atende, pois foi apresentada onerada 
enquanto o BDI foi apresentado desonerado. 

1.4. A composição do BDI  apresentada impressa difere da informada em meio digital. 
 

R$ 4.431.072,67 
 
 
 

Desclassificada 

009 – 7 Brasil Empreendimentos e Participações 

1.1. Diversos preços foram informados superiores ao valor estimado. 
1.2. Os preços (valor unit c/BDI) não correspondem ao custo (valor unit) acrescido do 

BDI. 
1.3. A composição de encargos sociais não atende, pois foi apresentada onerada 

enquanto o BDI foi apresentado desonerado. 
1.4. O cálculo da composição do BDI não atende, pois o valor obtido não é resultado da 

aplicação da fórmula recomendada pelo Acórdão 2622/2013. 

R$ 4.546.702,85 
 
 
 
 
 

Desclassificada 

010 – CS  Constr.  e Empreendimentos Ltda 

1.1. Os preços dos 2.1; 2.2 e 2.3 foram informados superiores aos valores estimados. 
1.2. A composição de encargos sociais não atende, pois considerou a folha como 

onerada enquanto informou na composição do BDI desonerada. 
 

R$ 4.639.841,48 
 
 
 

Desclassificada 

011– SanJuan Engenharia Ltda 

 

1.1Não apresentou composição de encargos sociais e BDI impressos. 
 

R$4.702.402,37 
 
 
 

Desclassificada 

 

012– Metro Engenharia e Consultoria Ltda  

12.1 O cálculo da composição do BDI não atende pois o valor obtido não é 
resultado da aplicação da fórmula recomendada pelo Acórdão 2622/2013. 

12.2 Não destacou quais serviços passíveis de subcontratação, como exigido no 
item 7.3, alínea "g" do Edital. 

 

R$ 4.702.986,87 

 
 
 

Desclassificada 

13 – Mila  Construções Ltda  
Atendeu  todos  os  requisitos previstos 

 

R$ 4.714.751,97 
 

 

Classificada 

 

14 – AMF – Engenharia e Serviços Ltda  

14.1 Existe erro nos cálculos dos valores totais dos itens 2.2; 2.3, implicando em 
diferença de R$26.757,52    

14.2 Diversos preços (valor unit c/BDI) apresentaram diferença quando tomado 
o custo (valor unit) e acrescido do BDI, como também não foram arredondados 
para duas casas decimais. 

14.3 O preço do item 4.6 (R$ 0,50) foi informado superior ao valor estimado (R$ 0,49). 

R$ 4.721.056,32 

 
 
 

Desclassificada 

15 – L N  Construtora Ltda  

Atendeu  todos  os  requisitos previstos. 
 

R$ 4.746.040,25 
Classificada 

 

16 – D F G Construções a Ltda – Me 
Atendeu  todos  os  requisitos previstos 

 

R$ 4.819.702,52 
Classificada 

 

17 – Gan  Engenharia  Ltda 
Atendeu  todos  os  requisitos previstos 

 

R$ 4.837.532,22 
Classificada 

 

18 – Construtora faria Lima Ltda  

18.1 A composição do BDI apresentou diferença de 0,01% em relação ao valor 
que deveria ser obtido da aplicação da fórmula recomendada pelo acórdão 
2622/2013. 

18.2 O preço (valor unit. c/BDI) do item 2.2 apresentou diferença de R$ 0,01 , 
implicando em alteração de R$ 52,80 (para menor) no valor global da proposta  

18.3 Não destacou quais serviços passíveis de subcontratação, como exigido no 
item 7.3, alínea "g" do Edital. 

R$ 4.837.667,87 

 
 
 

Desclassificada 



19 – P J  Construções e Terraplenagem Ltda  
Atendeu  todos  os  requisitos previstos 

 

R$ 4.843.981,72 
 

Classificada 

 

20 – 800 D Engenharia Ltda  

20.1 A quantidade informada no item 3.7 difere da planilha orçamentária 
publicada no edital. 

 

R$ 4.858.325,02 
 
 
 

Desclassificada 

21 – SantaCruz  Engenharia Ltda  

21.1 Não apresentou composição de encargos sociais e BDI impressos. 
 

R$ 4.883.395,21 
 
 

Desclassificada 

22 – Cerqueira Correia Engenharia Ltda  

Atendeu  todos  os  requisitos previstos. 
 

R$ 4.898.773,82 
 

Classificada 

 

23 - Liga  Engenharia  Ltda  

Atendeu  todos  os  requisitos previstos. 
 

R$ 4.907.748,90 
 

Classificada 

 

 

24 – Roble Serviços Ltda  

24.1 Não destacou quais serviços passíveis de subcontratação, como exigido no 
item 7.3, alínea ""g"" do Edital. 

 

R$ 5.020.532,50 

 

Diligenciamento 
 

Prazo de 02 (dois) dias 

úteis para saneamento 

 

25 – Embratec – Empresa Bras. de Terrapl. e Constr. Ltda 

25.1 A composição do BDI apresentou diferença de 0,01% em relação ao valor 
que deveria ser obtido da aplicação da fórmula recomendada pelo acórdão 
2622/2013. 

25.2 Os preços unitários dos itens: 4.14; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; e 5.6, foram 
informados com valores acima do estimado. 

25.3 Não destacou quais serviços passíveis de subcontratação, como exigido no 
item 7.3, alínea "g" do Edital. 

 

R$ 5.029.453,81 

 
 
 
 
 
 

Desclassificada 

26 – Emprenge  Construtora Ltda  

Atendeu  todos  os  requisitos previstos. 
 

R$ 5.054.999,92 
 

Classificada 

 

27 – Setel – Construtora Ltda  

Atendeu  todos  os  requisitos previstos. 
 

R$ 5.125.660,07 
 

Classificada 

 

28 – Teknik  Construtora Ltda  
Atendeu  todos  os  requisitos previstos 

 

R$ 5.229.429,81 
 

Classificada 

29 – Construtora  N M  Ltda  
Atendeu  todos  os  requisitos previstos 

 

R$ 5.381.334,62 
 

Classificada 

 

 

Da  Revalidação de Propostas: 

 

PROPOSTAS CLASSIFICADAS: 

Tendo em vista o decurso do prazo de validade das propostas de preços, solicitamos às licitantes 

“Classificadas” e que tenham interesse em renová-las por mais 60 (sessenta), que manifestem seu interesse 

por escrito (papel timbrado devidamente datado/assinado) e o enviem para a Comissão Permanente de 

Licitação – Compel,  via e-mail: compel.obras@gmail.com  no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis. 

 

mailto:compel.obras@gmail.com


PROPOSTAS EM DILIGENCIAMENTO: 

Tendo em vista, ainda, a constatação dos erros sanáveis nas propostas das licitantes “grifadas” de 

“Diligenciamento”,  caso tenham interesse em renovar a validade de suas propostas por mais 60 (sessenta) 

dias, que o façam no prazo  estipulado, por meio de reapresentação da mesma proposta preço corrigida dos 

vícios indicados no quadro acima. 

PRAZO  RECURSAL:  

 O prazo recursal para os possíveis interessados se iniciará com o término do prazo concedido para as 

diligências determinadas, tendo, portanto, como termo inicial a quarta-feira, 05/06/2019;  cujo  resultado  será  

publicado no Portal de Compras do Município, bem como no D O E. 

Publique-se no Portal e no D O E  

Camaçari, 31 de maio de 2019. 
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Apoio 
 

Ricardo Santos 
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Apoio  
 

Antônio Sérgio 
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Apoio 
 

 
Wagner Júlio da 
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Apoio 

José Múcio Jarjor 
Montenegro  

Apoio 
 

 


