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ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
 
 
Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 15 (quinze) horas, reuniu-se na sala da 
Comissão Setorial de Licitação da Secretaria Municipal de Ordem Pública -COSEL/SEMOP, situada na BR-324, Km 
618, Oeste, Porto Seco Pirajá, Salvador, Bahia, CEP 41233-030 (Sede da LIMPURB), instituída pela Portaria n.º 
142/2020 de 29 a 31 de agosto de 2020, para julgamento das propostas de preço concernentes à Concorrência n.º 
002/2020, que objetiva a contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviços de gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, nas etapas de recebimento; triagem; valorização, por meio de 
técnicas de eficientização de reutilização e reciclagem; destinação ambientalmente adequada de resíduos e 
disposição final unicamente de rejeitos da construção civil (RCC) e volumosos provenientes do Município do 
Salvador, em Central de Tratamento de Resíduos, subdividido em 02 (dois) lotes, sob regime de empreitada por 
preço unitário, de acordo com a prescrição da Lei Federal 12.305/2010 e no conceito de “Cidade Sustentável”, 
conforme especificações contidas no Projeto Básico – Anexo I do Edital. Membros da Comissão presentes: Tiago 
Garcez dos Reis (Presidindo); Maria Ivonete Gomes Silva (Membro); Carla Barbosa de Araújo (Membro) e 
Elna Rodrigues Amorim (Membro). O Presidente da Comissão reabriu a sessão informando que no dia 
21/09/2020, às 10h foi realizada a sessão para análise e julgamento das propostas de preços, porém foi verificada a 
necessidade de diligenciar as propostas apresentadas pela licitante Eucafi Engenharia e Consultoria Ltda. No dia 
21/09/2020, às 11h47min, foi encaminhada diligência, via e-mail, para licitante Eucafi Engenharia e Consultoria 
Ltda, para que fosse informado o valor global das propostas apresentadas para os lotes 1 e 2, com vistas a atender 
ao subitem 3.1 do Edital, com fulcro no §3º do Art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93. Em seguida comunicou que no dia 
21/09/2020, às 16h16min, a licitante Eucafi Engenharia e Consultoria Ltda, encaminhou as propostas contendo a 
informação do valor global dos lotes 1 e 2 da licitação em epígrafe, assim, da carta proposta apresentada passou a 
constar, também, um campo específico contendo os valores globais apresentados na Carta. Salienta-se que, a 
informação solicitada não interfere no processo de classificação e julgamento realizado pela COSEL, posto que, o 
critério de julgamento exigido no edital foi o valor da tonelada, o qual foi apresentado nominalmente em 
conformidade com as exigências do Edital. Sendo assim, o valor global servirá de base para aposição no campo 
específico do contrato a ser celebrado com as empresas vencedoras. Após a recepção dos documentos retro, em 
22/09/2020, às 08h30min, a COSEL, encaminhou a proposta entregue para cumprimento da diligência à Comissão 
Técnica da Limpurb, nomeada pela Portaria nº 121/2020, para aferir a conformidade da documentação requisitada 
da empresa Eucafi Engenharia e Consultoria Ltda. Em 22/09/2020, às 13h20min, a Comissão Técnica respondeu 
através de Parecer assinado por seus membros informando que a diligência foi atendida e que os valores globais 
propostos correspondem à realidade das planilhas já apresentadas. Diante do exposto, baseada no Relatório de 
Avaliação das propostas de preços da Comissão Técnica da Limpurb e, após a verificação de que as planilhas 
apresentadas estão em conformidade com as exigências constantes do Projeto básico, consoante também atestado 
pela Comissão Técnica, a COSEL, por unanimidade dos membros presentes, resolve CLASSIFICAR as propostas 
de preços apresentadas pelas licitantes Águas Claras Ambiental Central de Tratamento e Beneficiamento de 
Resíduos Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 17.740.245/0001-58 e Eucafi Engenharia e Consultoria Ltda., inscrita 
no CNPJ sob o n.º 04.915.495/0001-30, conforme dados abaixo: 
 

LOTE 01 

LICITANTE 
PREÇO DA 
TONELADA 

 (R$) 

VALOR 
GLOBAL (R$) SITUAÇÃO 

Eucafi Engenharia e Consultoria Ltda 23,30 21.767.631,70 Classificada 1º lugar 

Águas Claras Ambiental Central de Tratamento e 
Beneficiamento de Resíduos Ltda 24,36 22.757.918,80 Classificada 2º lugar 

 
LOTE 02 

LICITANTE 
PREÇO DA 
TONELADA 

 (R$) 

VALOR 
GLOBAL (R$) SITUAÇÃO 

Águas Claras Ambiental Central de Tratamento 
e Beneficiamento de Resíduos Ltda 24,16 32.434.759,41 Classificada 1º lugar 

Eucafi Engenharia e Consultoria Ltda 24,21 32.501.884,33 Classificada 2º lugar 
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O resultado da análise e julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial do Município e sítio eletrônico 
www.compras.salvador.ba.gov.br, ficando, a partir da data de vinculação da publicação, aberto o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para interposição de recurso, conforme dispõe o art. 109, I, da Lei Federal n.º 8.666/93. Não havendo mais 
nada a declarar, deu-se por suspensa a sessão e foi lavrada esta Ata que segue assinada pelos membros 
presentes. 
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