
 
 

 
 

      
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
1. DADOS GERAIS 
 
1.1 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 
 
1.2 Objeto: Construção de cobertura da Quadras poliesportiva da Escola Municipal do Parque São Cristóvão Professor 
João Fernandes da Cunha, com recursos próprios. 
 
1.3 Processo nº: 6466/2018 
 
1.4 Data de Abertura das Propostas de Preços: 11/01/2019 às 09h30min 
 
2. CONSIDERAÇÕES 
 
2.1 LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
1. ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI - inscrita no CNPJ Nº 11.324.231/0001-77, representada 

pelo Sr. EYDER VALVERDE ALCÂNTARA, portador do RG nº 13.642.175-03 - SSP/BA, através de Procuração 
autenticada e com a firma devidamente reconhecida; 

2.  G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI - inscrita no CNPJ Nº 20.155.999/0001-55, representada pelo Sr. EVALDO ALMEIDA 
MORAES, portador do RG nº 13673799-46 - SSP/BA, através de Procuração autenticada e com a firma devidamente 
reconhecida; 

3. GAN ENGENHARIA EIRELI - inscrita no CNPJ Nº 07.547.018/0001-57, representada pela Sra. CAMILA RIBEIRO CRUZ 
BARRETO COSTA, portadora do RG nº 14928082-37 - SSP/BA, através de Procuração autenticada e com a firma 
devidamente reconhecida; 

4. GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI ME - inscrita no CNPJ Nº 14.359.767/0001-16, representada pelo sócio Sr. 
GUSTAVO ALVES GONÇALVES, portador do RG nº 571538681 - SSP/BA; 

5. ZAHN ENGENHARIA EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 19.974.756/0001-60, representada pelo Sr. MURILO DE SOUZA 
MARQUES, portador do RG nº 987241346 – SSP/BA, através de Procuração autenticada e com a firma devidamente 
reconhecida;  

6. COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA. - inscrita no CNPJ Nº 27.917.286/0001-20, representada pelo sócio Sr. JOÃO ALEX 
BEZERRA DE CASTRO, portador do RG nº 830702229 - SSP/BA.  

 
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 participantes, os valores apresentados pelos 
mesmos foram os seguintes: 
 

LICITANTES PARTICIPANTES 
 

VALOR DA PROPOSTA (R$) 
 

ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI 401.444,76 

COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA 406.294,06 

GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI ME 425.745,50 

ZAHN ENGENHARIA EIRELI 428.767,16 

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 458.463,35 

GAN ENGENHARIA EIRELI 464.348,38 

 



 
 

 
 
A empresa que ofertou o menor preço, ainda pendente de validação por análise do setor técnico competente, foi a 
empresa ENGEMAIS CONSTRUÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI, com o valor de R$401.444,76 (Quatrocentos e um 
mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis 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 Preços Unitários e Composições de Encargos Sociais apresentados pelos 
licitantes participantes da Concorrência em questão, bem como os registros levantados em Boletins de Ocorrências, foi 
encaminhado em 11/01/2019 ao setor competente, a Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar – DIRE, para análise e 
emissão de parecer técnico, considerando que a Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL não é uma comissão 
mista, razão pela qual não tem conhecimento técnico para julgar os referidos documentos que precisam ser analisados e 
julgados por engenheiros que fazem parte do quadro técnico daquela Diretoria, os quais são os responsáveis pela 
elaboração das planilhas do órgão e dos demais documentos referenciados, que fazem parte integrante como anexos do 
edital. 
 
2.4 Do Parecer Técnico da DIRE/SMED 
 
Após análise, a DIRE se pronunciou através de parecer técnico acostado aos autos, recebido pela COPEL no dia 
25/01/2019. No entanto, diante do julgamento procedente dos recursos interpostos pelas empresas GAN ENGENHARIA 
EIRELI e G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, recepcionados em 04/02/2019 e 05/02/2019 respectivamente, a Diretoria de 
Infraestrutura da Rede Escolar reviu os seus atos e reencaminhou no dia 19/02/2019 Parecer Técnico reformado, o qual 
fará parte integrante deste relatório, informando o que segue, na íntegra: 
 

Considerando os recursos interpostos pelas licitantes GAN ENGENHARIA EIRELI e G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, o 

julgamento da documentação técnica apresentada nas propostas de preços globais das licitantes participantes foi 

revisado e está apresentado a seguir.  

 

LICITANTE PARTICIPANTE: ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI 

 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8.1.1 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI no Envelope A, passa-se a avaliar a documentação apresentada, encontrando-se o 

resultado a seguir: 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

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 

Todos os preços 
unitários se encontram 

abaixo do estimado pela 
Administração 

Cronograma Físico financeiro; ATENDE AO 
EDITAL 

 

Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 
constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo; 

NÃO 
ATENDE AO 

EDITAL 

A composição de preços 
apresentada pela 

licitante possui erros. 

Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, conforme 
modelo anexo. 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

Planilhas de composição analítica do BDI de 25%(serviços) conforme 
modelo do Anexo 1.4. 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

Declaração de que nos preços cotados estão incluídos todos os insumos 
que os compõem, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros 
e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto 

ATENDE AO 
EDITAL 

 



 
 

 
 
LICITANTE PARTICIPANTE: COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA. 

 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8.1.1 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA 

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

 

DESCRIÇÃO DO ITEM ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

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 

Todos os preços 
unitários se encontram 

abaixo do estimado 
pela Administração 

Cronograma Físico financeiro; ATENDE AO 
EDITAL 

 

Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 
constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo; 

NÃO 
ATENDE AO 

EDITAL 

O mesmo profissional 
possui preços 

diferentes em diversos 
itens da composição. 

Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, conforme 
modelo anexo. 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

Planilhas de composição analítica do BDI de 25%(serviços) conforme 
modelo do Anexo 1.4. 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

Declaração de que nos preços cotados estão incluídos todos os insumos 
que os compõem, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros 
e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto 

NÃO 
ATENDE AO 

EDITAL 
Não foi apresentada 

 
 
LICITANTE PARTICIPANTE: GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI ME. 

 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8.1.1 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS 

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

 

DESCRIÇÃO DO ITEM ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

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; 

NÃO 
ATENDE AO 

EDITAL 

Não foi apresentada a 
planilha em meio 

digital 

Cronograma Físico financeiro; 
NÃO 

ATENDE AO 
EDITAL 

Não foi apresentada 

Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 
constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo; 

NÃO 
ATENDE AO 

EDITAL 
Não foi apresentada 

Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, conforme 
modelo anexo. 

NÃO 
ATENDE AO 

EDITAL 
Não foi apresentada 

Planilhas de composição analítica do BDI de 25%(serviços) conforme 
modelo do Anexo 1.4. 

ATENDE AO 
EDITAL 

 



 
 

 
 

Declaração de que nos preços cotados estão incluídos todos os insumos 
que os compõem, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros 
e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto 

NÃO 
ATENDE AO 

EDITAL 
Não foi apresentada 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: ZAHN ENGENHARIA EIRELI – EPP. 

 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8.1.1 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela ZAHN ENGENHARIA EIRELI – EPP 

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

 

DESCRIÇÃO DO ITEM ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

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 

Todos os preços 
unitários se encontram 

abaixo do estimado 
pela Administração 

Cronograma Físico financeiro; ATENDE AO 
EDITAL 

 

Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 
constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo; 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, conforme 
modelo anexo. 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

Planilhas de composição analítica do BDI de 25%(serviços) conforme 
modelo do Anexo 1.4. 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

Declaração de que nos preços cotados estão incluídos todos os insumos 
que os compõem, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros 
e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

 
 
LICITANTE PARTICIPANTE: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI. 

 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8.1.1 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI no 

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

 

DESCRIÇÃO DO ITEM ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

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 

Todos os preços 
unitários se encontram 

abaixo do estimado 
pela Administração 

Cronograma Físico financeiro; ATENDE AO 
EDITAL 

 

Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 
constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo; 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, conforme 
modelo anexo. 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

Planilhas de composição analítica do BDI de 25%(serviços) conforme 
modelo do Anexo 1.4. 

ATENDE AO 
EDITAL 

 



 
 

 
 

Declaração de que nos preços cotados estão incluídos todos os insumos 
que os compõem, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros 
e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

 
 
LICITANTE PARTICIPANTE: GAN ENGENHARIA EIRELI. 

 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope A – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Conforme item 8.1.1 do edital, em análise aos documentos técnicos apresentados pela GAN ENGENHARIA EIRELI no 

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

 

DESCRIÇÃO DO ITEM ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

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 

Todos os preços 
unitários se encontram 

abaixo do estimado 
pela Administração 

Cronograma Físico financeiro; ATENDE AO 
EDITAL 

 

Composição de preços unitários analítica para os itens de serviços 
constantes da planilha orçamentária, conforme modelo anexo; 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento, conforme 
modelo anexo. 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

Planilhas de composição analítica do BDI de 25%(serviços) conforme 
modelo do Anexo 1.4. 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

Declaração de que nos preços cotados estão incluídos todos os insumos 
que os compõem, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros 
e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto 

ATENDE AO 
EDITAL 

 

 
QUESTIONAMENTOS DA ATA  
 
Com relação ao questionamento da ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI, a qual registrou em ata 
que a empresa GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI ME e a empresa COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA descumpriram 
o edital, esclarecemos o que segue: 
 

Todas as empresas foram avaliadas conforme requisitos do edital. 
 
Com relação ao questionamento da G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, a qual registrou em ata que a empresa GRK 
CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI ME deixou de apresentar documentos solicitados no edital, esclarecemos o que 
segue: 
 

Todas as empresas foram avaliadas conforme requisitos do edital, e as empresas que não atenderam aos 
requisitos foram desclassificadas. 
 

Com relação ao questionamento da G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI e da GAN ENGENHARIA EIRELI, as quais registraram em 
ata que a empresa COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou valores diferentes para um mesmo profissional na 
composição de preços, esclarecemos o que segue: 
 

As composições de preço unitário que não atendem aos requisitos do edital ou que apresentem 
inconsistências não foram consideradas. 
 



 
 

 
 
Com relação ao questionamento da GAN ENGENHARIA EIRELI a qual registrou em ata que as empresas COSTA 
EMPREENDIMENTOS LTDA, ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI e G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 
aplicaram encargos sociais de horista para mão de obra mensalista, esclarecemos o que segue: 
 

As composições de preço unitário que não atendem aos requisitos do edital ou que apresentem 
inconsistências não foram consideradas. 

 
Com relação ao questionamento da GAN ENGENHARIA EIRELI a qual registrou em ata que a empresa ENGEMAIS 
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI apresentou composição de preços unitários incompleta, esclarecemos o 
que segue: 
 

As composições de preço unitário que não atendem aos requisitos do edital ou que apresentem 
inconsistências não foram consideradas. 

 
Com relação ao questionamento da GAN ENGENHARIA EIRELI a qual registrou em ata que a empresa ZAHN ENGENHARIA 
EIRELI – EPP não discriminou os Encargos Sociais e BDI, esclarecemos o que segue: 
 

A referida empresa apresentou a composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento e a composição 
analítica do BDI considerado. A desclassificação da mesma por não ter indicado essas informações 
especificamente na composição dos preços unitários seria demasiadamente rigorosa, ferindo os princípios da 
competitividade e da proporcionalidade, uma vez que não houve impeditivos para análise da documentação 
por parte da comissão técnica. 
 

Com relação ao questionamento da GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI ME a qual registrou em ata que a empresa 
G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI apresentou nos percentuais de BDI valores divergentes para Administração Central, 
esclarecemos o que segue: 
   

A falha indicada, meramente formal, não se tornou empecilho para a análise da documentação por parte da  
comissão técnica. 

 
CONCLUSÃO 
 
Concluem os engenheiros, membros técnicos da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE que, ante o exposto, 
DESCLASSIFICA-SE para o certame, sob a análise da documentação técnica das propostas de preço: 
 

 A empresa COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA por não apresentar todos os itens solicitados na proposta de 
preços, deixando de atender ao item 13.5.f do Anexo 1 do Edital e apresentar inconsistências na composição de 
preços; 

 A empresa GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI ME por não apresentar todos os itens solicitados na 
proposta de preços, deixando de atender ao item 13.5 do Anexo 1 do Edital e ao item 8.1.2 do edital; 

 A empresa ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI por apresentar Proposta de Preços com 
irregularidades, conforme item 9.1.2 (d) do Edital. 

Concluem ainda os engenheiros, membros técnicos da DIRE que, ante o exposto, CLASSIFICA-SE para o certame, sob a 
análise da documentação técnica das propostas de preço: 
 

 A empresa ZAHN ENGENHARIA EIRELI – EPP por atender a todos os requisitos sob a análise da documentação 
técnica solicitada na proposta de preço. 

 A empresa G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI por atender a todos os requisitos sob a análise da documentação 
técnica solicitada na proposta de preço. 

 A empresa GAN ENGENHARIA EIRELI por atender a todos os requisitos sob a análise da documentação técnica 
solicitada na proposta de preço. 



 
 

 
 
3. DA DECISÃO DA COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL  
 
A Presidente e demais membros da COPEL, com base no que consta do parecer técnico reformado da DIRE/SMED, parte 
integrante deste Relatório, RESOLVEM:  
 
3.1.1 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: 
 

 
3.1.2 Considerar DESCLASSIFICADOS os licitantes a seguir, por não terem cumprido a todos os requisitos editalícios 
referentes à proposta de preços no que se refere ao item a seguir relacionado do Edital, podendo ser constatado dos 
documentos da proposta de preços da empresa, acostada aos autos: 
 

LICITANTES DESCLASSIFICADOS MOTIVOS DA DESCLASSIFICAÇÃO 

COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA 

Por não apresentar todos os itens solicitados na proposta 
de preços, deixando de atender ao item 13.5. “f” do Anexo 
1 do Edital e apresentar inconsistências na composição de 
preços; 

GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI ME 
Por não apresentar todos os itens solicitados na proposta 
de preços, deixando de atender ao item 13.5 “f” do Anexo 1 
do Edital e ao item 8.1.2 do edital; 

ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
EIRELI 

Por apresentar Proposta de Preços com irregularidades, 
descumprindo o item 9.1.2 (d) do Edital. 

 
4. DA DIVULGAÇÃO DO NOVO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
 
O resultado do julgamento dos recursos, bem como o novo relatório de julgamento das Propostas de Preços e seus 
anexos será enviado para publicação no Diário Oficial do Município – DOM e disponibilizados para os interessados.  
 
Diante da situação de empate ficto, esta COPEL convoca os licitantes classificados que se enquadrem na situação de 
ME/EPP para a nova sessão a fim de que, caso haja interesse, oferte(em) valor inferior ao da proposta classificada em 1º 
lugar, detentora do menor preço. 
 
Em, 19 de fevereiro de 2019. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
Portaria nº 322/2018 

 
 

HILAISE SANTOS DO CARMO 
                                                                                   PRESIDENTE DA COMISSÃO 
 
Lucas Rodrigues de Castro                                                                                                  Jussara Couto Morais 
          MEMBRO                                                                                                                               MEMBRO                                     
 

Williana Morais da Silva 
MEMBRO 

LICITANTES CLASSIFICADOS VALOR DA PROPOSTA (R$) 

ZAHN ENGENHARIA EIRELI – EPP 428.767,16 

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 458.463,35 

GAN ENGENHARIA EIRELI 464.348,38 


