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A TA DE REGISTRO DE PREÇOS Ng 097/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N2 02Í/2022-SRP
PROCESSO ADMINiSTRATiVO Nfi 084/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos doze dias do mês de maio de dois mil c vinte e dois, O MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNP] 13.796.461/0001-64, com sede administrativa Prefeitura Municipal na Praça ACM
Junior n9 168 Centro - CEP 44.575-000 Muniz Ferreira - Bahia, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gileno Pereira
dos Santos, brasileiro, maior, casado, CPF 597.084.505-10, RG 05.672.898-00 SSP-BA, doravante denominado
CONTRATANTE, nos termos da Lei n9 10.520/02, do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço m 039, de
26/01/2017; aplicar,do-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666/93. c as demais normas legais correlatas, m face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n9 021/2022-SRP , conforme Ata homologada em
12/05/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme
especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os reíendos preços,
oferecidos pela empresa AUGUSTO CEZAR MOTA FARTAS - ME, inscrita no CNPJ sob o n"
13.434.928/0001-26, com sede na Rua Barão Homem de Melo, 44, Centro, Nazaré - BA, CEP44.400-00,
neste ato representada pelo Br. Augusto Cezar Mota Farias, portador da Cédula de Identidade n°
1007878193SSP/BA e CPF n° 007,236.425-40. cuja proposta foi classificada no certame.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1 0 objeto desta Ata é o Registro de Preços para Contratação de empresa para futuro e eventual aquisição de
materiais de limpeza e descartáveis para suprir as necessidades das Unidades Escolares e Departamento de
Alimentação Escolar deste município, na modalidade pregão eletrônico para registro de preços, conforme
especificações constantes dc edital e seus anexos, conforme especificações constantes do Edital e quantidades
estabelecidas abaixo;

DESCRIÇÃO

ITEM

1

15

ESPONJA LIMPEZA - ESPONJA
LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO
DE 0TIMA QUALIDADE, MACIA,
ANATOM ICO,
formato
ABRAS1VTDADE MEDIA, IDEAL
PARA DAR BRILHO E LIMPAR
SUJEIRAS MAIS DIFÍCIL, MUITO
USADO EM
PANELAS E
UTENSÍLIOS DE COZINHA,
UTENSÍLIOS
APLICAÇÃO
DOMÉSTICOS. FARDO COM 14
PACOTES DE B UNIDADES. _
SAQUINHO PÃRÃ P1P0CASAQUINHO DE PAPEL, COR
BRANCA 08 CM LARGURA X
;4CM.......
COMPRIMENTO.
PACOTES COM 500 UNIDADES^

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

300

R$
14,63

Ri 4.389,00

500

R$11.80

5.900,00

UND

QNT
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PCT
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SACO
PLÁSTICO
PARA
DE
ARMAZENAMENTO
ALIMENTOS
EM
BOBINA
PI COTADA, TRANSPARENTE,
CAPACIDADE 5KG.

17

18

21

COLHER PARA REFEIÇÃO - EM
PLÁSTICO
DESCARTÁVEL,
TRANSPARENTE,
COMPRIMENTO MÍNIMA 16
CM, COM VARIAÇÃO DE */- 9.5
CM.
PACOTE
COM
50
UNIDADES.
__________
PRATO
PARA
REFEIÇÃO
FUNDO,
EM
PLÁSTICO
DESCARATVEL, COM 21 CM DE
DIÂMETRO. PACOTE COM 10
UNIDADES.

KG

3000

PCT

1000

PCT

5000

çimt»

R$ 63.900,00

PLASM IN HO

R$ 3,49

R$ 3.490,00

MASTER

RS 2,39

R$ 11.950.00

FONPLAST

R$21,30

I

i

i

í

24

PANO MULTIUSO 28CMX3Q0M

ROLO

100

R$118,90

R$ 11.890,00

GOLD PANO

25

SACOLA PLÁSTICA AMARELA
50X60CM

KG

10000

RS 10,50

RS lüb.OÜO.OÚ

RECICLA

TOTAL; RS 206.519,00 {duzentos s seis r.ni quinhentos e dezanove reais].----------------------------------- ----------1.2. Á existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. 0 órgão gel enciador será a Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
2 ? Poderá utilizar-se da Ala de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem
e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal que regulamento o Registro
de Preço n® 039, de 26/01/2017, e na Lei n® 8.666/93.
2 3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.

2.4.
a cem

A„
-1PÍÇÔec ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade,
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de Registro de Preços.

à ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao quintuple) do quantitativo de cada item
2.5,
As adesões
o órgão gerenciador c órgãos participantes, independente do número de
registrado na ata de Registro de Preços para
árg5aS não participantes que oventunlracnto ucferlmm.
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2.6. Ao órgào não participante que aderir è presente ata competem os atos relativos ã cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aphcaçào, obser/ada a ampla defesa e o contraditório, tie
eventuais penalidades decorrentes do descumprirnento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEiRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DF. REGISTRO DE PREÇOS
4.0 preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n- 8.666/93, em
decon ência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ac praticado pelo mercado:
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de
penalidade:
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação
original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da
alínea ''d” do inciso II do capm dn art. 65 dn Lei n9 8.666/93. quando cabível, para rever o preço registrado em razão da
superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
4 6 A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha
apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente
justificada.
---- análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços
4.7. Na
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte
mercantil, orodutoras e/ou comercializa d oras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o
* on indp ten mento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória
deferimento
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, n° 168, Centro
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dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados
análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte
para a
integrante dos autos processuais.
É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços,
4.8.
estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor
prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, u órgão gerenciador deverá procedei a revogação parda ou total da Ata de
Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município,
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
4.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de t recus aos
órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAM F. MT O DO REGISTRO
5.0 fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditono e a ampla
defesa em processo administrativo específico, quando:
5.1. Não cumprir as condiçoes da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos II! ou IV do caput do art. 87 da Lei nS 8.666, de 1993. ou no art. 7* da Lei n°
10.520, de 2002.
5.4. 0 cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima., o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registra do fornecedor aos
órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei n* 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações com valor até
R$80 000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor.
instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis como carta6.1. Nesses casos, o
„ , .
,
contraiu nota de empenho de despesa e autorização de cumpra.Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos anexo
como:
a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei 8.666/93, tais
de pagamento; locai de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual, dentre
prazo
outras pertinentes.)
fornecedor legistrado observará a dassificaçãosegundo a ordem da última proposta
6.2. A contratação com o
a..e.enteda d,jrar> a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formatoada mediante (a)

Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço n- 039, ^26/01/201 /.
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5
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necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos á autoridade competente
para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13, A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção "DAS SANÇÕES" do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a
proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão ns disposições constantes da Lei n5 10.520/02. do Decreto Municipal que
regulamento o Registro de Preço n- 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar n2 123/06, e da Lei nB 8.666/93.
subsidiariarnente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Nazaré, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira, 12 de maio de 2022.
S)

m\Z FERREIRA
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'■¥ ne 597.084.505-10
RG 05.672.898-00
Prefeito

AUGUSTO CEZAR MOTA FARIAS - ME
t
Representante legal: Augusto Cezar Mota Farias
CTT007878193Syp/BA
CPF n° 007.236.425-40
Contratada
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 176/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras/serviços de urbanização e revitalização da orla da creche
com
implantação de pavimentação, pier mirante, iluminação e quiosque multiuso no município de Muniz Ferreira - Bahia,
descritos neste edital, com recursos provenientes da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Conder, pelo tipo de licitação menor preço, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.

Tipo de Licitação:

TOMADA DE PREÇOS

Nº:

004/2022
Contratação de empresa para execução de obras/serviços de
urbanização e revitalização da orla da creche com implantação de
pavimentação, pier mirante, iluminação e quiosque multiuso no
município de Muniz Ferreira - Bahia
09/06/2022
Análise de Propostas

Objeto:
Data de abertura do envelope:
Fase do processo:
Técnico Responsável pela Análise:

Keilla Oliveira dos Santos
PROPOSTA DE PREÇOS - Análise de licitação

Esclarecimentos
A análise abaixo leva em consideração apenas as questões técnicas de engenharia observadas na documentação
entregue pelos licitantes e no edital do processo licitatório.
A análise técnica de engenharia não inclui elementos jurídicos, contábeis ou outro que fuja da esfera da engenharia
devendo estes serem analisados pelos setores responsáveis.
Esta análise é meramente opinativa. A CPL poderá acatar ou não de acordo com análise própria.
PROPOSTAS APRESENTADAS
ORDEM
1
2
3
4
5
6

EMPRESA

VALOR DA PROPOSTA
R$ 2.480.550,90
R$ 2.508.218,43
R$ 2.696.870,94
R$ 2.709.321,65
R$ 2.767.072,17
R$ 2.851.910,92

CONSTRUTORA STS LTDA
ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA
PRISMA CONSTRUTORA EIRELI- ME
ERO ENGENHARIA EIRELI
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
FORT SERVIÇOS DA CONTRUÇÃO LTDA

TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
7
DESCLASSIFICADA
Foram analisadas as documentações referentes à proposta mais vantajosa para o município. Caso seja necessário
considerar as propostas subsequentes, uma análise aprofundada das propostas a serem consideradas deverá ser
executada.
7.1

a) Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo V;

Nº
EMPRESA
ORDEM
CONSTRUTORA STS LTDA
1
2

ANDRADE CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTE LTDA

ATENDIMENTO
AO ITEM
SIM

VALOR DA
PROPOSTA
***

Proposta apresentada

SIM

***

Proposta apresentada

OBSERVAÇÃO
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7.1

Nº
ORDEM

b) Planilha Orçamentária Sintética, no mesmo formato do Anexo III – Orçamento Estimativo. Não deverão
ser omitidos ou modificados os valores das quantidades expressas nesta planilha orçamentária, bem como
não
deverão
ser
formuladas
ou
propostas
alterações
nas
especificações
dos serviços, sob pena de desclassificação da licitante;
EMPRESA

ATENDIMENTO
AO ITEM

RESSALVAS

OBSERVAÇÃO

1. Não foram identificados os itens
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7,
5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.2.1 e 5.2.2 na
planilha orçamentária proposta pela
empresa;
2. O item 4.21 está duplicado na
planilha orçamentária proposta pela
CONSTRUTORA STS LTDA
NÃO
***
empresa;
1
3. Nos itens 1.1, 1.2 e 2.2 não foram
aplicados os percentuais de BDI
propostos pela empresa (20,35% para
serviço e 16,54% insumo) e os demais
itens, foram calculados considerado
percentuais diferentes ao proposto
pela empresa.
A planilha apresentada pela empresa,
no valor de R$
2.508.218,43
apresenta
divergencia
na
ANDRADE CONSTRUÇÕES E
multiplicação dos itens. O valor
SIM
SIM
2
TRANSPORTE LTDA
apurado nos cálculos, considerando os
preços apresentados, BDI informado e
arredondamento
em
02
casas
decimais é de R$ 2.507.708,26
c)
Planilha
de
Composição
de
Custos
Unitários.
c.1.) A licitante deverá apresentar composição unitária de todos os itens e subitens que compõem o Anexo
7.1
III – Orçamento Estimativo, todavia não é preciso repetir a composição de preços para os serviços que
apareçam mais de uma vez no Orçamento Estimativo da Prefeitura.
Nº
ATENDIMENTO
EMPRESA
RESSALVAS
OBSERVAÇÃO
ORDEM
AO ITEM
Não
foram
identificadas
as
composições unitárias dos itens 5.1.2,
CONSTRUTORA STS LTDA
NÃO
***
1
5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8,
5.1.9, 5.1.10, 5.2.1 e 5.2.2
Como foi apontada uma diligência na
planilha orçamentária, a planilha de
ANDRADE CONSTRUÇÕES E
composições analíticas também deve
SIM
SIM
2
TRANSPORTE LTDA
ser revisada, e deve ser apresentada de
acordo com os itens no orçamento
corrigido
7.1
d) Planilha de Composição de BDI, conforme modelo proposto no Anexo VI-A;
Nº
ATENDIMENTO
EMPRESA
RESSALVAS
OBSERVAÇÃO
ORDEM
AO ITEM
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1

CONSTRUTORA STS LTDA

SIM

SIM

2

ANDRADE CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTE LTDA

SIM

SIM

7.1

e) Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo sugerido no Anexo VI-B;

Nº
EMPRESA
ORDEM
CONSTRUTORA STS LTDA
1
ANDRADE CONSTRUÇÕES E
2
TRANSPORTE LTDA
7.1
Nº
ORDEM

No cálculo de BDI apresentados pela
empresa, as porcentagens adotadas
em alguns itens, encontram-se acima
ou abaixo dos quartis propostos pelo
TCU, para obra de Construção e
reforma de edifícios,
objeto do
certame.
Recomendamos
a
apresentação de Relatório Técnico
Circunstanciado justificando a adoção
dos percentuais propostos no cálculo
de BDI.
A planilha de BDI apresentada
considera um percentual para o item
"Tributos (impostos COFINS 3%, e
PIS 0,65%)" abaixo do quartil mínimo
de acordo com o acórdão 2622/2013
TCU, para obra de Construção e
reforma de edifícios, objeto do
certame. Recomendamos a
apresentação de Relatório Técnico
Circunstanciado justificando a
adoção do percentual do mesmo.

ATENDIMENTO
AO ITEM
SIM
SIM

RESSALVAS

OBSERVAÇÃO

*****

*****

*****

*****

f) Cronograma de Execução Físico-Financeira, conforme modelo do Anexo IV;
EMPRESA

ATENDIMENTO
AO ITEM

RESSALVAS

OBSERVAÇÃO

Como foi apontada uma diligência na
planilha orçamentária, o cronograma
CONSTRUTORA STS LTDA
NÃO
****
1
físico-financeiro
enconta-se
desconforme.
Como foi apontada uma diligência na
planilha orçamentária, o cronograma
ANDRADE CONSTRUÇÕES E
SIM
SIM
físico-financeiro deverá ser revisado, e
2
TRANSPORTE LTDA
deve ser apresentado de acordo com os
valores no orçamento corrigido
APONTAMENTOS DO EDITAL QUE REFERENCIARAM O PARECER
ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA fez o seguinte registro: A CONSTRUTORA STS LTDA e FORTE
SERVIÇOS DA CONTRUÇÃO LTDA, apresentaram a planilha orçamentária com a ausência de diversos serviços ao que se
referem o item de Cobertura 5.0. Ainda sobre a STS apresentou os dois BDIs com percentuais fora dos quartis
determinados pelo TCU, as Empresas ERO ENGENHARIA EIRELI, PRISMA CONSTRUTORA EIRELI- ME e FORTE
SERVIÇOS DA CONTRUÇÃO LTDA, apresentaram a composição de BDI somente de serviços e não apresentou a de
insumos.
NÃO ATENDEU AO EDITAL
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A empresa CONSTRUTORA STS LTDA deixou de apresentar composições na planilha orçamentária sintética e
composições auxiliares das mesmas, conforme solicitado em 7.1.c.1. cuja penalidade está descrita em 7.1.1. A não
apresentação de qualquer dessas planilhas e composições acarretará a desclassificação da licitante.
Apresentou o item 4.21 duplicado, cuja penalidade está descrita em 7.7 Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas
poderá ser alterado, seja com relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e
preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos
originais
ATENDEU AO EDITAL COM RESSALVA
A empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA apresentou divergências entre as alíquotas de BDI
apresentada e nas multiplicações dos itens configurando divergência que, segundo o item 7.1.2. Em caso da ocorrência
de quaisquer divergências os valores formais e propostos serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, ficando
o licitante obrigado a acatar as alterações, sob pena de desclassificação da proposta. Ainda segundo o item 7.1.3. Caso
seja solicitado pela Comissão Permanente de Licitação, as licitantes deverão apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis,
novas propostas com os valores unitários e totais dos itens corrigidos pela CPL, sem majorar o valor total apresentado.
Atentar para o item 7.3 que diz "Ao inserir os valores da sua proposta, automaticamente todas as outras planilhas serão
atualizadas."
CONCLUSÃO
A empresa que ficou em primeiro lugar na classificação das propostas não atendeu aos requisitos do edital. Deste modo,
foi analisada a proposta do 2º lugar que atendeu ao edital com ressalvas que devem ser sanadas conforme condições e
prazos previstos no edital.
Muniz Ferreira, 09/06/2022
Keilla Oliveira
dos Santos
Engenheira Civil
CREA-BA
054919523-3

DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, a vista do
Parecer Técnico do Setor de Engenharia, ata do certame e demais informações constantes nos autos do Processo
Administrativo em epígrafe, DECIDE:
A Sra. Presidente e as demais membros, julgam:
CLASSIFICAÇÃO
1º

EMPRESAS
CONSTRUTORA STS LTDA

VALOR DA
PROPOSTA
R$ 2.480.550,90

CLASSIFICADA /DESCLASSIFICADA
DESCLASSIFICADA
1. Não foram identificados as composições
dos itens 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6,
5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.2.1 e 5.2.2 na
planilha orçamentária sintética e nem as
composições unitárias dos mesmos;
2. O item 4.21 está duplicado na planilha
orçamentária sintética proposta pela
empresa;
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2º

ANDRADE CONSTRUÇÕES
E TRANSPORTE LTDA

R$ 2.508.218,43

3. Nos itens 1.1, 1.2 e 2.2 não foram
aplicados os percentuais de BDI propostos
pela empresa (20,35% para serviço e
16,54% insumo) e os demais itens, foram
calculados
considerado
percentuais
diferentes ao proposto pela empresa.
CLASSIFICADA
A planilha apresentada pela empresa, no
valor de R$
2.508.218,43 apresenta
divergencia na multiplicação dos itens. O
valor apurado nos cálculos, considerando
os preços apresentados, BDI informado e
arredondamento em 02 casas decimais é
de R$ 2.507.708,26
A planilha de BDI apresentada considera
um percentual para o item "Tributos
(impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)"
abaixo do quartil mínimo de acordo com o
acórdão 2622/2013 TCU, para obra de
Construção e reforma de edifícios, objeto
do
certame.
Recomendamos
a
apresentação
de
Relatório
Técnico
Circunstanciado justificando a adoção do
percentual do mesmo.

A Sra. Presidente declara que a empresa classificada: ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA , CNPJ:
10.201.542/0001-86, LOCALIZADO A RUA BARÃO DE TAITINGA, 92 – CEBTRO MUNIZ FERREIRA, deverá apresentar,
no prazo de dois dias úteis, nova proposta de preços com os itens especificados no parecer técnico, sem majorar o
valor total apresentado.
A Srª. Presidente e demais membros, julgam a empresa: ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA,
classificada e vencedora com o menor valor global: R$ 2.508.218,43 (dois milhões quinhentos e oito mil
duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), desde que sanado os apontamentos citados acima.
As licitantes poderão apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e para efeito do disposto no § 5° do art. 109
da Lei n.°8.666/93, ficam os autos desta Tomada de Preços com vista franqueada aos interessados.
Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissão de
Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação e adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor.
Muniz Ferreira, 09 de junho de 2022
Presidente
Carine Barbosa Sampaio
Membros:
Hana Gabriela dos Santos

Marcos Yure de Morais Ribeiro
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