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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 106/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 599/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS NO ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
RELATÓRIO JULGAMENTO PROPOSTAS DE PREÇOS
Acolhido os questionamentos e argumentações de defesa referente às propostas de preços da licitação
em epígrafe, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL (MENOR FATOR “K”), as propostas foram
submetidas à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Infraestrutura – SEINFRA, para análise
e emissão de parecer a fim de proporcionar elementos técnicos para subsidiar o julgamento das
propostas e com fulcro no pronunciamento técnico da SEINFRA, a Comissão Permanente de Licitação
- CPL, da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, designada pelo Decreto Municipal nº 3.780
de 27 de dezembro de 2019, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21
de junho de 1993 e legislação pertinente, composta pelos Senhores Robson Vicente Silva dos Santos,
Aline Maia Oliveira e Bruno Maia dos Santos, este último em razão da ausência do Senhor Adilton
Pereira Vieira, torna público o presente relatório, com as seguintes constatações:
1. A desclassificação da proposta de preços da empresa BERTOLINO DE JESUS JUNIOR EIRELI
– ME no valor de R$ 661.535,01 (seiscentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e
um centavo), por descumprir o item 20.7 do edital, pois não apresentou o valor do multiplicador
único “FATOR K” a ser aplicado na planilha orçamentária constante no Anexo II do edital (da análise
técnica da SEINFRA identificou que o valor final refere–se à 0,74 (zero vírgula setenta e quatro) do
valor estimado da contratação); aplicou descontos percentuais diferentes nos itens da referida planilha,
descumprindo a exigência do edital quanto à aplicação do fator “K” em todos os preços unitários por
todos os serviços, conforme estabelecido no Anexo III do instrumento convocatório; Descumpriu o
item 20.10 do edital, pois não apresentou a proposta por extenso. E constatou ainda que na folha
inicial da sua proposta, a licitante indicou o prazo de vigência do contrato de 12 (doze) dias, quando o
item XI preâmbulo do edital e anexo VIII minuta do contrato no edital a vigência prevista é de 12
(doze) meses; e considerando o BDI de 24,66% e a aplicação linear do fator “K” (0,74) sobre
todos os itens da planilha o resultado é uma proposta com valor global de R$ 661.922,02
(seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e dois reais e dois centavos), portanto incompatível
com a proposta apresentada..
2. A desclassificação da proposta de preços da empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA – EPP,
no valor de R$ 644.477,96 (seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e
noventa e seis centavos) pois apesar de cumprir o item 20.6 do edital (objeto de questionamento na
sessão) onde o referido item deixa claro que o prazo de validade da proposta contará da data de sua
apresentação na sessão de licitação e não da sua assinatura, descumpriu o item 20.5.2 e 20.5.2.2. do
edital, pois apresentou inconformidades no cálculo do BDI de 24,66% indicado na folha 41/42 de sua
proposta de preços, que aplicado à planilha apresentada equivale a R$ 127.489,38 (cento e vinte e sete
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mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) da proposta quando o percentual
correto que deveria ser aplicado é de 23,07% e aplicou descontos percentuais diferentes nos itens da
planilha orçamentária constante no Anexo II do edital, descumprindo a exigência do edital quanto à
aplicação do fator “K” de 0,72 em todos os preços unitários por todos os serviços, conforme
estabelecido no Anexo III do instrumento convocatório e considerando o BDI de 23,07% e a
aplicação linear do fator “K” (0,72) sobre todos os itens da planilha o resultado é uma proposta
com valor global de R$ 635.828,62 (seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e
sessenta e dois centavos), portanto incompatível com a proposta apresentada;
3. A desclassificação da proposta de preços da empresa RC CONSTRUTORA LTDA – ME, no
valor de R$ 724.669.60 (setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta
centavos) por descumprir o item 20.5.2 e 20.5.2.2. do edital, pois apresentou inconformidades no
cálculo do BDI de 24,66% apresentado na folha 60 de sua proposta de preços, que aplicado à planilha
apresentada equivale a R$ 143.223,07 (cento e quarenta e três mil, duzentos e vinte e três reais e sete
centavos) da proposta quando o percentual correto que deveria ser aplicado é de 27,54%, valor
superior ao limite máximo permitido pelo edital e superior à margem considerada adequada pelo
Tribunal de Contas da União (ACÓRDÃO 2622/2013 - PLENÁRIO); descumprir o item 20.7 do
edital, pois não apresentou o valor do multiplicador único “FATOR K” a ser aplicado na planilha
orçamentária constante no Anexo II do edital (da análise técnica da SEINFRA identificou que o fator
“K” aplicado equivale à 0,81 (zero vírgula oitenta e um) do valor estimado da contratação e aplicou
descontos percentuais diferentes nos itens da referida planilha, descumprindo a exigência do edital
quanto à aplicação do fator “K” em todos os preços unitários por todos os serviços, conforme
estabelecido no Anexo III do instrumento convocatório, e considerando o BDI de 27,54% e a
aplicação linear do fator “K” (0,81) sobre todos os itens da planilha o resultado é uma proposta
com valor global de R$ 741.265,36 (setecentos e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais
e trinta e seis centavos), portanto incompatível com a proposta apresentada, devendo a licitante
adequar o BDI ao limite máximo do edital (24,66%);
4. A desclassificação da proposta de preços da empresa G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI – EPP,
valor de R$ 885.533.47 (oitocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e
sete centavos) por descumprir o item 20.5.2 e 20.5.2.2. do edital, pois apresentou inconformidades no
cálculo do BDI de 24,66% indicado na folha 51 de sua proposta de preços, que aplicado à planilha
apresentada equivale a R$ 175.174,52 (cento e setenta e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e
cinquenta e dois centavos) da proposta quando o percentual correto que deveria ser aplicado é de
21,99%; descumprir o item 20.7 do edital, pois apresentou o fator multiplicador a ser aplicado com
divergência pois escreve 0,99 e transcreve por extenso zero vírgula setenta e nove, conforme consta na
folha 001 de sua proposta de preços, contudo da análise técnica da SEINFRA identificou que o fator
“K” aplicado equivale à 0,99 (zero vírgula noventa e nove) do valor estimado da contratação e aplicou
descontos percentuais diferentes nos itens da planilha orçamentária constante no Anexo II do edital,
descumprindo a exigência do edital quanto à aplicação do fator “K” em todos os preços unitários por
todos os serviços, conforme estabelecido no Anexo III do instrumento convocatório, e considerando o
BDI de 21,99% e a aplicação linear do fator “K” (0,99) sobre todos os itens da planilha o
resultado é uma proposta com valor global de R$ 866.572,65 (oitocentos e sessenta e seis mil,
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quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), portanto incompatível com a proposta
apresentada.
Em razão do exposto a CPL por unanimidade de seus membros, em obediência ao dispõe o item 20.9
do edital, declara desclassificadas as propostas de preços das empresas COMPAC
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP; BERTOLINO DE JESUS JUNIOR EIRELI – ME; RC
CONSTRUTORA LTDA – ME e G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI – EPP por não atenderem às
exigências do instrumento convocatório.
Decide ainda, com base no que dispõe o Art. 48. §3º, considerando que todas as propostas foram
desclassificadas por não atendimento às exigências do ato convocatório da licitação, fixar o prazo de
08 (oito) dias úteis para a apresentação das propostas escoimadas das causas apontadas neste
relatório.
As licitantes deverão observar o que dispõe o item 19.8 do edital, quanto ao não recebimento de
propostas retificadas ou modificações das condições ofertadas, as propostas a serem apresentadas
deverão resultar da aplicação do BDI correspondente a cada licitante na planilha orçamentária do edital
(Anexo II) e em seguida aplicar o valor do multiplicador único “FATOR K” correspondente ao
apresentado na sessão por cada licitante, aplicado em todos os preços unitários por todos os serviços da
planilha orçamentária, conforme apresentado a seguir:
LICITANTE
VALOR ESTIMADO
BDI 24,66%
BDI
A
SER
APLICADO
FATOR “K”
VALOR PROPOSTA

COMPAC
CONSTRUÇÕES
LTDA – EPP

BERTOLINO DE
JESUS JUNIOR
EIRELI – ME

RC
CONSTRUTORA
LTDA – ME

G3
POLARIS
SERVIÇOS
EIRELI – EPP

R$ 894.489,22

R$ 894.489,22

R$ 894.489,22

R$ 894.489,22

23,07%
R$ 883.095,31
0,72
R$ 635.828,62

24,66%
R$ 894.489,22
0,74
R$ 661.922,02

24,66%
R$ 894.489,22
0,81
R$ 741.265,36

21,99%
R$ 875.325,91
0,99
R$ 866.572,65

Destarte, ficam as licitantes convocadas desta decisão por expressa comunicação através do Diário
Oficial do Município no site: www.cairu.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL, a
comparecerem em sessão pública a ser realizada no dia 21 de janeiro de 2020, às 11:00 (onze) horas
para apresentação de novas propostas de preços para julgamento, nos moldes observados.
É o relatório.
Cairu - Bahia, 08 de janeiro de 2020.

Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente

Aline Maia Oliveira
Membro

Bruno Maia dos Santos
Membro
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