
 
 

 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

 
1. DADOS GERAIS 
 

1.1 Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 002/2020 

 
1.2 Objeto: Reforma, adequação e reforço estrutural da Escola Municipal Osvaldo Cruz, da Secretaria Municipal 
da Educação, com a finalidade de permitir um melhor funcionamento do imóvel, de acordo com as 
especificações contidas no Projeto Básico, nos Memoriais Descritivos e Anexos. 
 

1.3 Processo nº: 8353/2019 

 

1.4 Data de Abertura das Propostas de Preços: 20/10/2020 às 09h00min 

 

2. CONSIDERAÇÕES 
 
2.1 LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
1. COMTECH ENGENHARIA LTDA – ENVIOU ENVELOPES A e B; 
2. EMPRETENG CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA – ENVIOU ENVELOPES A e B; 
3. SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 25.035.423/0001-78, representada pela Sra. Andressa 
Almeida Neri Lima, portadora do RG nº 0990756521 - SSP/BA, através de Procuração; 
4. MAIA CONSTRUTORA LTDA – inscrita no CNPJ Nº 13.282.765/0001-03, representada pelo sócio Sr. Claudio 
Santos Maia, portador do RG nº 516097113 - SSP/BA, através de Procuração; 
5. ASCON LTDA - ME – inscrita no CNPJ Nº 17.190.416/0001-12, representada pelo Sr. Grilmar Santana 
Chagas, portador do RG nº 1322822590 - SSP/BA, através de Procuração Pública; 
6. RAIMUNDO LOPES ENGENHARIA EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 34.699.630/0001-18, representada pelo Sr. 
Ricardo Sales de Jesus, portador do RG nº 10151210-47 - SSP/BA, através de Procuração; 
7. IFC ENGENHARIA LTDA – inscrita no CNPJ Nº 22.336.152/0001-00, representada pelo Sr. João Brito Santos, 
portador do RG nº 9762322456 - SSP/BA, através de Carta de Credenciamento; 
8. CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – inscrita no CNPJ Nº 33.833.880/0001-36, representada 
pela Sra. Lilia da Rocha Santos, portadora do RG nº 1501064673 - SSP/BA, através de Procuração; 
9. LSN EMPREENDIMENTOS LTDA – inscrita no CNPJ Nº 17.004.157/0001-98, representada pelo sócio Sr. 
Franco de Cerqueira Violante, portador do RG nº 0577705903 - SSP/BA, através de Contrato Social; 
10.  COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA – inscrita no CNPJ Nº 27.917.286/0001-20, representada pela sócia Sra. 
Ana Carla da Cruz Costa, portadora do RG nº 1320165672 - SSP/BA, através de Contrato Social; 
11.  MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – inscrita no CNPJ Nº 00.655.067/0001-64, representada pela Sra. 
Osvaldete Carvalho de Almeida, portadora do RG nº 0145432300 - SSP/BA, através de Procuração; 
12.  PMG PROJETOS E ENGENHARIA – inscrita no CNPJ Nº 27.594.624/0001-30, representada pelo Sr. Alberto 
Soares Santana, portador do RG nº 0485115522- SSP/BA, através de Procuração; 
13.  EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 21.649.171/0001-16, representada pelo 
sócio Sr. João Filipe Xavier de Oliveira, portador do RG nº 1208079980 - SSP/BA, através de Carta de 
Credenciamento; 
14.  MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 24.597.344/0001-98, representada pelo Sr. Victor Hugo 
Andrade Soares, portador do RG nº 1294573705 - SSP/BA, através de Procuração; 
15.  ANGRA ENGENHARIA LTDA – inscrita no CNPJ Nº 08.722.657/0001-74, representada pelo sócio Sr. Daniel 
Cordeiro Bomfim, portador do RG nº 353454460 - SSP/BA, através de Procuração; 
16.  ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 04.554.102/0001-00, representada pelo Sr. Antônio 
Abelardo Soares dos Santos, portador do RG nº 412953749 - SSP/BA, através de Carta de Credenciamento; 
17.  OSOLEV CONSTRUTORA LTDA – inscrita no CNPJ Nº 16.607.359/0001-61, representada pela Sra. Bruna 
Caroline Prata Porelli, portadora do RG nº 1368460763 - SSP/BA, através de Procuração; 
18.  LEMARC ENGENHARIA LTDA – inscrita no CNPJ Nº 20.008.490/0001-80, representada pelo Sr. Roberto 



 
 

 
Afrânio Ferraz Santos, portador do RG nº 59659343 - SSP/BA, através de Procuração; 
19.  P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 30.652.972/0001-21, representada pela 
sócia Sra. Priscila Santos Cardoso, portadora do RG nº 1357705484 - SSP/BA, através de Contrato Social. 
 

2.2 Da Abertura dos Envelopes A – Propostas de Preços e dos valores apresentados: 
 

2.2.1 Após abertura dos Envelopes “A” – Propostas de Preços de todos os licitantes participantes, os valores 
apresentados pelos mesmos, foram os seguintes: 
 

LICITANTES PARTICIPANTES 
VALOR DA  

PROPOSTA (R$) 

ANGRA ENGENHARIA LTDA 659.480,48 

COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA 694.790,51 

ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI 725.084.82 

MAIA CONSTRUTORA LTDA 755.575,99 

LSN EMPREENDIMENTOS LTDA 763.658,80 

OSOLEV CONSTRUTORA LTDA 781.955,39 

PMG PROJETOS E ENGENHARIA 789.318,71 

RAIMUNDO LOPES ENGENHARIA EIRELI 810.218,83 

CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 832.091,90 

EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI 847.895,26 

P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI 847.903,46 

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI 857.271,31 

ASCON LTDA - ME 863.770,97 

MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 867.562,90 

LEMARC ENGENHARIA LTDA 872.558,26 

IFC ENGENHARIA LTDA 885.593,57 

EMPRETENG CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 891.425,84 

SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI 908.103,01 

COMTECH ENGENHARIA LTDA 942.114,92 

 
A empresa licitante ANGRA ENGENHARIA LTDA ofertou o menor preço com o valor total de R$ 659.480,48 
(seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos). 
 

2.3 Do Encaminhamento das Propostas de Preços e anexos à Diretoria de Infraestrutura da Rede 
Escolar – DIRE 
 
O processo contendo as Propostas de Preços juntamente com os anexos, Planilhas Orçamentárias, Planilhas de 
BDI, Cronogramas Físico-Financeiros, Composições de Encargos Sociais apresentados pelos licitantes 
participantes da Concorrência em questão, bem como os registros levantados em Boletins de Ocorrências, 
foram encaminhados em 21/10/2020 (fls. 1322) ao setor competente, a Diretoria de Infraestrutura da Rede 
Escolar – DIRE, para análise e emissão de parecer técnico, os quais foram os responsáveis pela elaboração da 
planilha orçamentária do órgão e dos demais documentos referenciados, que fazem parte integrante como 
anexos do edital. 
 

2.3.1 Das diligências solicitadas pela DIRE 
 
Após iniciar as análises das Propostas de Preços e seus anexos, o setor técnico competente solicitou, conforme 
fls. 1323 e 1324 dos autos, que fossem encaminhadas diligências aos licitantes IFC ENGENHARIA LTDA, EJOS 
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI, COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e EMPRETENG CONSTRUÇÕES E 
MANUTENÇÕES LTDA para que os mesmos apresentassem o saneamento das divergências apontadas nas 



 
 

 
planilhas orçamentárias, considerando-se a mera formalidade dos erros constatados nas propostas, desde que 
não houvesse majoração dos preços globais. 
 
Desta forma, a Comissão procedeu às diligências através de e-mail, em 05/11/2020, junto aos licitantes IFC 
ENGENHARIA LTDA, EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI, COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e 
EMPRETENG CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA, através dos Ofícios-COPEL n.º 038/2020, 039/2020, 
040/2020 e 041/2020, respectivamente, conforme fls. 1325 – 1332 dos autos. Em que pese todas as empresas 
terem sido devidamente diligenciadas, apenas as empresas COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e 
EMPRETENG CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA enviaram respostas as diligências, conforme corrobora os 
documentos acostados às fls. 1334 – 1493 dos autos. Outrossim, as respostas enviadas foram posteriormente 
encaminhadas à DIRE/SMED para fins de conclusão da análise técnica. 
 

2.3.2 Do Parecer Técnico da DIRE/SMED 
 
Após, analisados todos os documentos enviados e depois de realizadas todas as diligências solicitadas, a DIRE 
pronunciou-se enviando Relatório Técnico em 11/11/2020, o qual se encontra acostado aos autos (fls. 1495-
1508) nos termos a seguir, na íntegra: 
 
ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
 

As propostas de preços globais apresentados pelas licitantes participantes estão apresentadas a seguir, por 

ordem decrescente de vantajosidade para a Administração. 

 

LICITANTE PARTICIPANTE 
VALOR GLOBAL DA 

LICITANTE (R$) 

ANGRA ENGENHARIA LTDA R$ 659.480,48 

COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 689.655,34 

ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 725.084,82 

MAIA CONSTRUTORA LTDA R$ 755.575,99 

LSN EMPREENDIMENTOS LTDA ME R$ 763.658,80 

OSOLEV CONSTRUTORA LTDA R$ 781.955,39 

PMG PROJETOS E ENGENHARIA R$ 789.318,71 

RAIMUNDO LOPES ENGENHARIA EIRELI R$ 810.218,83 

CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 832.091,90 

PSC SERVIÇO R$ 847.903,43 

EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI R$ 847.895,26 

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 857.271,31 

ASCON ENGENHARIA LTDA ME R$ 863.770,97 

MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA R$ 867.562,90 

LEMARC ENGENHARIA LTDA R$ 872.558,26 

IFC ENGENHARIA LTDA R$ 885.593,57 

EMPRETENG CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA R$ 891.425,84 

COMTECH ENGENHARIA LTDA R$ 904.411,98 

SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI R$ 908.103,01 

 
Todas as propostas apresentadas estão abaixo do valor global estimado pela Administração. 
 
LICITANTE PARTICIPANTE: ANGRA ENGENHARIA LTDA 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela ANGRA ENGENHARIA LTDA 

no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 



 
 

 
 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

ANGRA ENGENHARIA LTDA R$ 659.480,48 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, total e 

global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, em 

algarismos e por extenso, ficando esclarecido que não serão admitidas 

propostas alternativas, conforme planilhas anexas do setor técnico competente, 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, conforme 

modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e Equipamentos, 

conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da DIRE/SMED; 
ATENDE 

AO EDITAL 
 

 
LICITANTE PARTICIPANTE: COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela COSTA 

EMPREENDIMENTOS LTDA EPP no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-

se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP R$ 689.655,34 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, total 

e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas casas 

decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que não serão 

admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas do setor 

técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, conforme 

modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e Equipamentos, 

conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 



 
 

 
 

LICITANTE PARTICIPANTE: ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP 

 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela ASTEC CONSTRUÇÕES 

EIRELI EPP no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP R$ 725.084,82 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas 

casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que 

não serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas 

do setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: MAIA CONSTRUTORA LTDA 
 
Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela MAIA CONSTRUTORA LTDA 

no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

MAIA CONSTRUTORA LTDA R$ 755.575,99 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas 

casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que 

não serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas 

do setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 



 
 

 
d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: LSN EMPREENDIMENTOS LTDA ME 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela LSN EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

LSN EMPREENDIMENTOS LTDA ME R$ 763.658,8 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas 

casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que 

não serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas 

do setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: OSOLEV CONSTRUTORA LTDA 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela OSOLEV CONSTRUTORA 

LTDA no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

OSOLEV CONSTRUTORA LTDA R$ 781.955,39 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas casas 

decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que não 

serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas do 

setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: PMG PROJETOS E ENGENHARIA 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela PMG PROJETOS E 

ENGENHARIA no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a 

seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

PMG PROJETOS E ENGENHARIA R$ 789.318,71 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas casas 

decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que não 

serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas do 

setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

 

 



 
 

 
 

LICITANTE PARTICIPANTE: RL ENGENHARIA EIRELI 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela RL ENGENHARIA EIRELI no 

Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

RL ENGENHARIA EIRELI R$ 810.218,83 

 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas 

casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que 

não serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas 

do setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 
LICITANTE PARTICIPANTE: CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela CS CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o 

resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

CS CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

R$ 832.091,90 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas 

casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que 

não serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas 

do setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 



 
 

 
c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela EJOS CONSTRUÇÕES E 

INSTALAÇÕES EIRELI Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a 

seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

EJOS CONSTRUÇÕES E 
INSTALAÇÕES EIRELI 

R$ 847.895,26 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas 

casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que 

não serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas 

do setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  

NÃO 

ATENDE 

AO EDITAL 

ITENS COM VALORES 

UNITÁRIOS SUPERIORES À 

PLANILHA DE REFERÊNCIA 

ESTIMADA PELA 

ADMINISTRAÇÃO 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI 
 
Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI 

no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

 



 
 

 
LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 857.271,31 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas 

casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que 

não serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas 

do setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: ASCON ENGENHARIA LTDA ME 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela ASCON ENGENHARIA LTDA 

ME no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

ASCON ENGENHARIA LTDA ME R$ 863.770,97 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas 

casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que 

não serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas 

do setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

 



 
 

 
LICITANTE PARTICIPANTE: MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela MJF SERVIÇOS TÉCNICOS 

LTDA no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA R$ 867.562,9 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas 

casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que 

não serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas 

do setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: LEMARC ENGENHARIA LTDA 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela LEMARC ENGENHARIA 

LTDA no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

LEMARC ENGENHARIA LTDA R$ 872.558,26 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas 

casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que 

não serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas 

do setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 



 
 

 
d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: IFC ENGENHARIA LTDA 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela IFC ENGENHARIA LTDA 

no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

IFC ENGENHARIA LTDA R$ 885.593,57 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas 

casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que 

não serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas 

do setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  

NÃO 

ATENDE 

AO EDITAL 

ITENS COM VALORES 

UNITÁRIOS SUPERIORES À 

PLANILHA DE REFERÊNCIA 

ESTIMADA PELA 

ADMINISTRAÇÃO 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: EMPRETENG CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela EMPRETENG 

CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada 

encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

EMPRETENG CONSTRUÇÕES E 
MANUTENÇÕES LTDA 

R$ 891.425,84 

 



 
 

 
 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços unitários, 

total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, em duas casas 

decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que não 

serão admitidas propostas alternativas, conforme planilhas anexas do 

setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  

NÃO 

ATENDE 

AO EDITAL 

ITENS COM VALORES 

UNITÁRIOS SUPERIORES À 

PLANILHA DE REFERÊNCIA 

ESTIMADA PELA 

ADMINISTRAÇÃO 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: COMTECH ENGENHARIA LTDA 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela COMTECH ENGENHARIA 

LTDA no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

COMTECH ENGENHARIA LTDA R$ 904.411,98 

 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços 

unitários, total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, 

em duas casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando 

esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas, 

conforme planilhas anexas do setor técnico competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 



 
 

 
LICITANTE PARTICIPANTE: SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela SANTA FÉ ENGENHARIA 

EIRELI no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI R$ 908.103,01 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços 

unitários, total e global dos serviços, os valores em moeda nacional, 

em duas casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando 

esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas, 

conforme planilhas anexas do setor técnico competente, 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 

c) Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 

constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo;  
ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: PSC SERVIÇO 
 
Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela PSC SERVIÇO no Envelope 

A, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

PSC SERVIÇO 
R$ 847.903,46 

 

Descrição do Item Análise Observações 

a) Orçamento completo e detalhado, expressando os preços 

unitários, total e global dos serviços, os valores em moeda 

nacional, em duas casas decimais, em algarismos e por extenso, 

ficando esclarecido que não serão admitidas propostas 

alternativas, conforme planilhas anexas do setor técnico 

competente, DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

b) Cronograma Físico financeiro; ATENDE 

AO EDITAL 
 



 
 

 
c) Composição de preços unitários analítica para os itens de 

serviços constantes da planilha orçamentária, conforme modelo 

anexo;  

ATENDE 

AO EDITAL 
 

d) Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, 

conforme modelo anexo. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

e) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 

Equipamentos, conforme modelo dos Anexos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

f) Quantitativos na planilha do licitante em relação à Planilha da 

DIRE/SMED; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 
DILIGÊNCIA 
 
Considerando que o valor apresentado pela licitante COMTECH ENGENHARIA LTDA na sua carta proposta difere 
do valor apresentado na sua planilha orçamentária, visando o princípio da razoabilidade e economicidade, o 
atendimento ao objetivo da licitação através da adoção da solução mais eficiente e mais econômica, tendo 
como propósito o pleno atendimento ao interesse público, solicitamos que seja diligenciada pela Comissão 
Permanente de Licitação a possibilidade de saneamento da referida divergência na Carta Proposta, 
considerando-se a mera formalidade do erro constatado na proposta da licitante, vez que não haverá alteração 
no valor apresentado na planilha orçamentária. 
 
QUESTIONAMENTOS DA ATA 
 

 Com relação ao questionamento da licitante ASCON LTDA ME a qual registrou em ata que a licitante 

EMPRETENG CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA apresentou planilha orçamentária em desacordo 

com a de referência do edital e BDI sem as composições conforme modelo do edital, esclarecemos o 

que segue: 

 

As empresas que apresentaram planilha orçamentária em desacordo com a planilha de referência 

disponibilizada pela administração e que, após serem diligenciadas, não procederam com as devidas correções 

foram desclassificadas do certame. Acerca da definição do percentual de bonificação e despesas indiretas – BDI 

esclarecemos que é de responsabilidade da licitante, sendo sempre ressaltado o cumprimento dos limites 

apresentados pelo TCU. Ademais, o modelo apresentado na licitação não deve ser considerado como um 

padrão a ser seguido, e sim um modelo sugerido. O mesmo vale para o cronograma físico, o qual pode ser 

livremente elaborado pelas licitantes desde que atenda ao prazo máximo de execução previsto no edital. 

 

 Com relação ao questionamento da licitante ASCON LTDA ME a qual registrou em ata que a licitante 

COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou cronograma físico-financeiro em desacordo com o 

solicitado no edital, e composição do BDI em desacordo com o valor final do BDI, esclarecemos o que 

segue: 

 

A definição do percentual de bonificação e despesas indiretas – BDI é de responsabilidade da licitante, sendo 

sempre ressaltado o cumprimento dos limites apresentados pelo TCU. Ademais, o modelo apresentado na 

licitação não deve ser considerado como um padrão a ser seguido, e sim um modelo sugerido. O mesmo vale 

para o cronograma físico, o qual pode ser livremente elaborado pelas licitantes desde que atenda ao prazo 

máximo de execução previsto no edital. 

 

 Com relação ao questionamento da licitante ASCON LTDA ME a qual registrou em ata que a licitante 

IFC ENGENHARIA LTDA apresentou cronograma físico-financeiro, composição do BDI e planilha 

orçamentária em desacordo com o solicitado no edital, esclarecemos o que segue: 

 



 
 

 
As empresas que apresentaram planilha orçamentária em desacordo com a planilha de referência 

disponibilizada pela administração e que, após serem diligenciadas, não procederam com as devidas correções 

foram desclassificadas do certame. Acerca da definição do percentual de bonificação e despesas indiretas – BDI 

informamos que é de responsabilidade da licitante, sendo sempre ressaltado o cumprimento dos limites 

apresentados pelo TCU. Ademais, o modelo apresentado na licitação não deve ser considerado como um 

padrão a ser seguido, e sim um modelo sugerido. O mesmo vale para o cronograma físico, o qual pode ser 

livremente elaborado pelas licitantes desde que atenda ao prazo máximo de execução previsto no edital. 

 

CONCLUSÃO 
 
Por fim, concluem engenheiros, membros técnicos da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE que, 
ante o exposto, DESCLASSIFICA-SE para o certame, sob a análise da proposta de preços: 

 

 A empresa IFC ENGENHARIA LTDA referente a reforma da ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ – RUA 
DO MEIO, Nº 13, RIO VERMELHO, SALVADOR, BAHIA, por apresentar valores unitários elevados na sua 
planilha orçamentária, quando comparada à planilha apresentada no Anexo 1.1 do Edital, conforme 
item 9 do Edital.  
 

 A empresa EMPRETENG CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA referente a reforma da ESCOLA 
MUNICIPAL OSVALDO CRUZ – RUA DO MEIO, Nº 13, RIO VERMELHO, SALVADOR, BAHIA, por 
apresentar valores unitários elevados na sua planilha orçamentária, quando comparada à planilha 
apresentada no Anexo 1.1 do Edital, conforme item 9 do Edital.  
 

 A empresa EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI referente a reforma da ESCOLA MUNICIPAL 
OSVALDO CRUZ – RUA DO MEIO, Nº 13, RIO VERMELHO, SALVADOR, BAHIA, por apresentar valores 
unitários elevados na sua planilha orçamentária, quando comparada à planilha apresentada no Anexo 
1.1 do Edital, conforme item 9 do Edital. 

 
Concluem ainda os engenheiros, membros técnicos desta DIRE que, ante o exposto, HABILITA-SE para o 
certame, sob a análise das propostas orçamentárias as demais empresas licitantes pois atenderam a todos os 
requisitos solicitados no Anexo I do Edital. 
 

 A empresa ANGRA ENGENHARIA LTDA, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta de preços 
solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, pois, atendeu a todos os requisitos da Proposta de 
preços solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta de preços 
solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa MAIA CONSTRUTORA LTDA, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta de preços 
solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa LSN EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta de 
preços solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa OSOLEV CONSTRUTORA LTDA, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta de preços 
solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa PMG PROJETOS E ENGENHARIA, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta de preços 
solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa RL ENGENHARIA EIRELI, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta de preços solicitada 
no item 08 do edital. 

 A empresa CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pois atendeu a todos os requisitos da 
Proposta de preços solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta de preços 
solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa ASCON ENGENHARIA LTDA ME, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta de preços 
solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta de preços 



 
 

 
solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa LEMARC ENGENHARIA LTDA, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta de preços 
solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa COMTECH ENGENHARIA LTDA, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta de preços 
solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta de preços 
solicitada no item 08 do edital. 

 A empresa PSC SERVIÇO, pois, atendeu a todos os requisitos da Proposta de preços solicitada no item 
08 do edital. 

 

3. DA DECISÃO DA COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL  
 
A Presidente e demais membros da COPEL, com base no que consta do Relatório Técnico da DIRE/SMED, parte 
integrante deste Relatório, resolvem: 
 
3.1 Considerar CLASSIFICADOS os licitantes a seguir, por terem cumprido a todos os requisitos editalícios 
referentes às propostas de preços, conforme parecer da DIRE e documentos acostados aos autos, passando-se 
à classificação a seguir, após realizadas as diligências: 
 
 

LICITANTES CLASSIFICADOS 
VALOR DA  

PROPOSTA (R$) 

ANGRA ENGENHARIA LTDA R$ 659.480,48 

COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 689.655,34 

ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 725.084,82 

MAIA CONSTRUTORA LTDA R$ 755.575,99 

LSN EMPREENDIMENTOS LTDA ME R$ 763.658,80 

OSOLEV CONSTRUTORA LTDA R$ 781.955,39 

PMG PROJETOS E ENGENHARIA R$ 789.318,71 

RAIMUNDO LOPES ENGENHARIA EIRELI R$ 810.218,83 

CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 832.091,90 

PSC SERVIÇO R$ 847.903,43 

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 857.271,31 

ASCON ENGENHARIA LTDA ME R$ 863.770,97 

MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA R$ 867.562,90 

LEMARC ENGENHARIA LTDA R$ 872.558,26 

COMTECH ENGENHARIA LTDA R$ 904.411,98 

SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI R$ 908.103,01 

 

Em tempo, salientamos que a solicitação do setor técnico, inserida no Relatório supra colacionado, de 

diligenciar a COMTECH ENGENHARIA LTDA foi procedida pela Comissão através do Ofício-COPEL nº 042/2020 

enviado por e-mail, em 11/11/2020, conforme fls. 1509/1510 dos autos, bem como a resposta com a correção 

foi devidamente atendida dentro do prazo estipulado (fls 1512/1513). 

 
3.2 Considerar DESCLASSIFICADOS os licitantes a seguir, por terem descumprido a requisitos técnicos quanto à 
Planilha Orçamentária apresentada, conforme segue: 
 

LICITANTES DESCLASSIFICADOS MOTIVOS 

IFC ENGENHARIA LTDA 

Apresentou valores unitários elevados na sua planilha 
orçamentária, quando comparada à planilha 
apresentada no Anexo 1.1 do Edital, conforme item 9 
do edital.  



 
 

 

EMPRETENG CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES 
LTDA 

Apresentou valores unitários elevados na sua planilha 
orçamentária, quando comparada à planilha 
apresentada no Anexo 1.1 do Edital, conforme item 9 
do Edital.  

EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI 

Apresentou valores unitários elevados na sua planilha 
orçamentária, quando comparada à planilha 
apresentada no Anexo 1.1 do Edital, conforme item 9 
do Edital.  
 

 

4. DA APLICAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA LC nº 123/06 
 
Procedida à classificação acima referenciada, constatou-se que o licitante COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA 
está enquadrada no segmento de ME/EPP, e encontra-se em situação de empate ficto, isto é, com valor no 
intervalo dos 10% superior à melhor proposta apresentada pelo licitante classificado em 1º lugar, ANGRA 
ENGENHARIA LTDA. Desta forma, a Comissão Setorial Permanente de Licitação, após a fase recursal sem que 
ocorra manifestação dos licitantes, convocará o licitante em questão para, caso haja interesse, oferte valor 
inferior ao do licitante melhor classificado, nos termos da LC nº 123/06 e dos itens 11.1.9 e 11.1.9.1 do Edital. 

 
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DO 
PRAZO RECURSAL/CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES B - HABILITAÇÃO 
 
O resultado do julgamento das Propostas de Preços e seus anexos será enviado para publicação nos meios de 
comunicação oficiais, de acordo com o quanto indicado no presente Relatório, concedendo o prazo recursal de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data posterior a publicação, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Após a publicação, não ocorrendo recurso nesta fase, em conformidade com o item 11.1.10 do Instrumento 
Convocatório, a Comissão convocará os licitantes participantes para a sessão pública de abertura e julgamento 
dos Envelopes “B” – Documentos de Habilitação, cujas propostas tenham sido classificadas até os 03 (três) 
primeiros lugares, em conformidade com o Art. 63, VI da Lei Municipal 8.421/2013, através de publicação nos 
meios de comunicação oficiais. 

 
Em, 13 de novembro 2020. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

Portaria nº 213/2020 
 
 

Hilaise Santos do Carmo 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 
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