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ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 
 
 
Aos 07 (sete) dias do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 16 (dezesseis) 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 preços concernentes à Tomada de Preços n.º 006/2020, 
que objetiva a contratação de empresa de engenharia para construção de 1.366 m² (Um mil, trezentos e sessenta e seis 
metros quadrados) de cobertura para abrigo de 124 (cento e vinte e quatro) licenciados que exercem comércio no largo 
da rotatória de Cajazeira, conforme especificações e quantificações constantes do 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), Siomara Stela Ladeia Pereira Lavigne de Lemos (Membro) e Elna Rodrigues 
Amorim (Membro). O Presidente da Comissão reabriu a sessão informando que no dia 05/10/2020, as propostas de 
preços apresentadas e alegações proferidas pelos representantes das licitantes na Ata da sessão de abertura de 
propostas de preços, foram encaminhadas para a Assessoria Técnica da SEMOP - ASTEC, responsável pelo projeto 
básico, para análise e emissão de parecer técnico, acerca da aceitabilidade das propostas de preços e planilhas 
apresentadas pelos licitantes (impressa e em meio magnético). No dia 06/10/2020, a Assessoria Técnica emitiu o parecer( 
doc. Fl. 326), informando que as empresas: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA-EPP; COMTECH ENGENHARIA LTDA; 
COSTA ENGENHARIA LTDA e P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELLI apresentaram proposta em acordo 
com o edital no que se refere ao Envelope 01 – Propostas de Preços. A empresa LEMARC ENGENHARIA LTDA em 
planilha orçamentária suprimiu o item 10.3 (Fornecimento e Espalhamento de Terra Vegetal) constante na planilha 
original. A proposta de menor valor global foi da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA-EPP que não apresentou a 
planilha orçamentária em meio digital, mas pôde ser verificada na forma impressa, atendendo ao edital. Em relação às 
alegações registradas em Ata pelos representantes das licitantes em sessão pública do dia 02/10/2020, a Assessoria 
Técnica da SEMOP/ASTEC emitiu parecer (doc. Fl. 327), transcrito na tabela abaixo:  
 

LICITANTE QUESTIONAMENTOS RESPOSTAS DA ASTEC 
P S C SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA CIVIL 
EIRELLI 

Alegou que no que se refere a proposta da empresa 
COSTA ENGENHARIA, os encargos sociais referentes ao 
BDI no grupo D, tem que ser 31 x 44,88 por ser optante do 
Simples Nacional pelo Acórdão 2622 de ter PIS, COFIS e 
ISS condizentes com o seu faturamento. 
Complementa as alegações dizendo que o segundo item 
4.3 a visita técnica é facultativa, no entanto, apresentamos 
a declaração de visita técnica dentro do envelope de 
habilitação e que o ISS de 2,41 é referente a Lei 
Complementar 123, por ser Simples Nacional. 

O calculo do grupo D dos encargos sociais 
da Costa Engenharia está incorreto e gerou 
um encargo social total 16,52%.e pelo 
detalhamento este item seria 13,91%. Este 
erro porem não gerou diminuição de preços 
na proposta visto que o considerado pela 
mesma foi superior ao detalhado. Quanto ao 
BDI não foi verificado irregularidade. Quanto 
ao iten 4.3 deve ser verificado no envelope 
correspondente. 

CONSTRU TORA JF 
PRADO 

Alegou que não consta na planilha orçamentária da 
LEMARC o item 3.9 

O item suprimido na planilha da LEMARC 
foi, na realidade, o 10.3 - fornecimento e 
espalhamento de terra vegetal da planilha 
original fornecida pela SEMOP. 

COSTA ENGENHARIA 
LTDA 

Alegou que sua taxa de BDI é facultativa desde que não 
ultrapasse as normas e os quadrantes do TCU. Em 
relação às licitantes COMTECH, PSC, CONSTRUTORA 
JF PRADO E LEMARC descumpriu o item relativo ao 
tópico de apresentação da proposta, anexo 1 do edital 
deixando de apresentar em suas propostas a declaração 
de vistoria técnica do edital. Quanto aos encargos sociais 
da empresa PSC, no grupo de reincidência, o recalculo 
está incorreto. A LEMARC está com a composição dos 
encargos sociais fora da vigência. 

A visita técnica é facultativa, não podendo 
ser utilizada como pendência.  
Não existe erro no cálculo da Empresa PSC 
no grupo de reincidência dos encargos.  
A planilha de encargos da LEMARC está 
correta, mas existe erro formal na data base 
da mesma. 

LEMARC 
ENGENHARIA LTDA 

Alegou que a empresa PSC apresenta na planilha do BDI 
alíquota do ISS 2,41%, quando o mínimo deveria ser 
2,50%. A JF PRADO apresentou uma planilha diferente do 
modelo apresentado no edital, incluindo as composições 
juntamente com os itens da planilha. 

O BDI da empresa PSC apresentou ISS 
abaixo de 2,5%, mas BDI total abaixo do 
máximo permitido. Todo e qualquer custo 
adicional será arcado pela empresa.  
A JF Prado apresentou planilha condizente 
com o licitado e apresentou composições 
que em nada atrapalham a analise. 
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Em relação às alegações de ausência de declaração de vistoria ou de ausência de vistoria e declaração de elaboração 
independente da proposta, a Comissão esclarece que os referidos documentos não constam no rol de critério de 
desclassificação de proposta, constante no subitem 11.2 do Edital.  
   
A comissão resolve, por unanimidade dos membros presentes, baseado no edital e no parecer técnico da 
SEMOP/ASTEC, emitir o seguinte julgamento:  
 

LICITANTE 
VALOR 

GLOBAL 
(R$) 

SITUAÇÃO MOTIVO 

CONSTRU TORA JF 
PRADO LTDA-EPP 

277.978,57 CLASSIFICADA 
Por atender as exigências relativas a apresentação de proposta 
de preço. 

P S C SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA CIVIL 
EIRELLI 

286.756,26 CLASSIFICADA 
Por atender as exigências relativas a apresentação de proposta 
de preço. 

COSTA ENGENHARIA 
LTDA 301.064,19 CLASSIFICADA 

Por atender as exigências relativas a apresentação de proposta 
de preço. 

COMTECH 
ENGENHARIA LTDA. 375.665,96 CLASSIFICADA 

Por atender as exigências relativas a apresentação de proposta 
de preço. 

LEMARC ENGENHARIA 
LTDA. 

322.594,04 DESCLASSIFICADO 
1) A empresa não apresentou na proposta o item 10.3 - 
Fornecimento e Adensamento de Terra Vegetal Preparada, 
descumprindo o Apêndice B da planilha orçamentária do projeto 
básico. 

 
O Presidente da Comissão informou que 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 veiculação 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. Nada mais havendo a registrar, suspendeu a sessão e lavrou esta Ata que segue assinada pelos membros 
presentes. 
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