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19  ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021-PROC. ADM. N° 68574/2021 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, 

Salvador/BA, reuniram-se, às 14:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através da Portaria na 026/2020, abaixo assinados, com o fim especifico de 

analisar e julgar a Proposta de Preços da licitante G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, referente a TOMADA 

DE PREÇOS na 002/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de empresa 

especializada para execução dos serviços de revitalização do Memorial das Baianas, situado numa 
edificação na Rua da Misericórdia, próximo ao Monumento da Cruz Caída, na Praça da Sé, Centro 

Histórico, Salvador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, de acordo com as 

exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO:  A licitação é 

promovida do tipo menor preço, através do coeficiente multiplicador  "K"  ofertado que será incidido 

sobre todos os preços unitários da planilha orçamentária da licitação. Desta forma, foi aplicada a regra 

contida no Edital, subitem 14.1 (art. 48, inciso II, §12, alíneas "a" e "h" e §22, da Lei 8.666/93), visando 

avaliar a exequibilidade das propostas, vejamos: xxxxxxxm000cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>ec000txxxxxxxxx 
ORCAMENTO SUCOP - R 472.070 04 

PROPONENTES VALOR 
PROPOSTO "K" 

VALOR (R$) 

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 0,85 384.262,86 

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI* 0,88 397.810,27 

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA 0,91 411.386,77 

CONSTRUKERUV 	CONSTRUÇÕES 	E 	MATERIAIS 	DE 

CONSTRUÇÃO EIRELI* 

0,97 438.520,92 

1.631.980,82 TOTAL 

Média 4 407.995,21 

(alínea "a") 70% 285.596,64 

(alínea "b") 80% 326.396,16 
'Co dição de ME/EPP, informada na proposta de preços 
Assim, as propostas estariam, possivelmente, inexequíveis, na condição dos valores serem inferiores ao 

valor encontrado, qual seja,  R$ 285.596,64.  Portanto, após análise e julgamento a Comissão decidiu 

CLASSIFICAR em 12 Lugar a proposta da licitante 133 POLARIS SERVIÇOS EIRELI  em razão de preencher 
os requisitos exigidos no Edital. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se 

o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai 
assinada pelos membros da Comissão de Licitação. O resultado do julgamento será publicado no Diário 
Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109, alínea "b" c/c 
art. 110 da Lei na 8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório se encontra à 
disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de 

expediente do órgão. Salvador, 05 de abril de 2021. 
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22  ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N2 002/2021-PROC. ADM. N2 68574/2021 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidahã, 

Salvador/BA, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através da Portaria na 026/2020, abaixo assinados, com o fim especifico de 

analisar e julgar a Proposta de Preços da licitante M35 COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI, referente a TOMADA DE PREÇOS na 002/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na 

contratação de empresa especializada para execução dos serviços de revitalização do Memorial das 
Baianas, situado numa edificação na Rua da Misericórdia, próximo ao Monumento da Cruz Caída, na 

Praça da Sé, Centro Histórico, Salvador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, de 

acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. DO 

JULGAMENTO:  A licitação é promovida do tipo menor preço, através do coeficiente multiplicador "K" 
ofertado que será incidido sobre todos os preços unitários da planilha orçamentária da licitação. Desta 

forma, foi aplicada a regra contida no Edital, subitem 14.1 (art. 48, inciso II, 412, alíneas "a" e "b" e §29, 

da Lei 8.666/93), visando avaliar a exequibilidade das propostas, vejamos: xxxxxxxxxw0000cxxxxxxxxxxx 
ORCAMENTO SUCOP 	072 070 00 

PROPONENTES VALOR 
PROPOSTO "K" 

VALOR (R$) 

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 0,85 384.262,86 

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI* 0,88 397.810,27 

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA 0,91 411.386,77 

CONSTRUKERUV 	CONSTRUÇÕES 	E 	MATERIAIS 	DE 

CONSTRUÇÃO EIRELI* 

0,97 438.520,92 

TOTAL 1.631.980,82 

Média 4 407.995,21 

(alínea "a") 70% 285.596,64 

(alínea "b") 80% 326.396,16 
*Co diçâo de ME/EPP, informada na proposta de preços 
Assim, as propostas estariam, possivelmente, inexequíveis, na ondição dos valores serem inferiores ao 

valor encontrado, qual seja,  R$ 285.596 64.  Portanto, apôs análise e julgamento a Comissão decidiu 

CLASSIFICAR em 22  Lugar a proposta da licitante M35 COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI,  em razão de preencher os requisitos exigidos no Edital. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 
encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de 
lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação. O resultado do 
julgamento será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme 

disposto no art. 109, alínea "b" c/c art. 110 da Lei na 8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do 
processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta 
Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Salvador, 06 de abril 4e 2021. 
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32  ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N2  002/2021-PROC. ADM N 68574/2021 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, 

Salvador/BA, reuniram-se, às 13:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através da Portaria ne 026/2020, abaixo assinados, com o fim especifico de 

analisar e julgar a Proposta de Preços da licitante COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, referente a 

TOMADA DE PREÇOS ne 002/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de revitalização do Memorial das Baianas, situado 

numa edificação na Rua da Misericórdia, próximo ao Monumento da Cruz Caída, na Praça da Sé, Centro 

Histórico, Salvador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, de acordo com as 

exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO:  A licitação é 

promovida do tipo menor preço, através do coeficiente multiplicador "K" ofertado que será incidido 
sobre todos os preços unitários da planilha orçamentária da licitação. Desta forma, foi aplicada a regra 

contida no Edital, subitem 14.1 (art. 48, inciso II, §12, alíneas "a" e "h" e §29, da Lei 8.666/93), visando 

avaliar a exequibilidade das propostas, vejamos: xx>ocxxxxxxxxxxxxxxxxmocooc 
ORCAMENTO MOI,  - R 472.070,04 

PROPONENTES VALOR 
PROPOSTO "K" 

VALOR (R$) 

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 0,85 384.262,86 

M35 COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI* 088 397.810,27 

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA 0,91 411.386,77 

CONSTRUKERUV 	CONSTRUÇÕES 	E 	MATERIAIS 	DE 

CONSTRUÇÃO EIRELI* 

0,97 438.520,92 

TOTAL 1.631.980,82 

Média 4 407.995,21 

(alínea "a") 70% 285.596,64 

(alínea "b") 80% 326.396,16 
*Co dição de ME/EPP, informada na proposta de preços 
Assim, as propostas estariam, possivelmente, inexequíveis, na condição dos valores serem inferiores ao 
valor encontrado, qual seja,  R$ 285.596 64.  Portanto, após análise e julgamento a Comissão decidiu 

CLASSIFICAR em 32  Lugar a proposta da licitante COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA  em razão de 
preencher os requisitos exigidos no Edital. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, 

lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada 
conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação. O resultado do julgamento será 
publicado no Diário Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 

109, alínea "b" c/c art. 110 da Lei ne 8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório 
se encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário 

normal de expediente do órgão. Salvador, 06 de abril de 2021. 
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42  ATA DA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Ne 002/2021-PROC. ADM. Ne 68574/2021 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, Salvador/BA, 

reuniram-se, às 15:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada através da Portaria n° 026/2020, abaixo assinados, com o fim especifico de analisar e julgar a 
Proposta de Preços da licitante CONSTRUKERUV CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, 

referente a TOMADA DE PREÇOS n2  002/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de 

empresa especializada para execução dos serviços de revitalização do Memorial das Baianas, situado 
numa edificação na Rua da Misericórdia, próximo ao Monumento da Cruz Caída, na Praça da Sé, Centro 
Histórico, Salvador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, de acordo com as exigências, 

especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO:  A licitação é promovida do 

tipo menor preço, através do coeficiente multiplicador "K" ofertado que será incidido sobre todos os 
preços unitários da planilha orçamentária da licitação. Desta forma, foi aplicada a regra contida no 

Edital, subitem 14.1 (art. 48, inciso II, §1.2, alíneas "a" e "b" e §22, da Lei 8.666/93), visando avaliar a 

exe uibilidade das propostas, vejamos:  ORÇAMENTO SUCOP - R$ 472.070,04 
PROPONENTES VALOR 

PROPOSTO "K" 
VALOR (R$) 

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 0,85 384.262,86 
M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI* 0,88 397.810,27 

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA 0,91 411.386,77 

CONSTRUKERUV CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
EIRELI* 

0,97 438.520,92 

TOTAL 1.631.980,82 
Média 4 407.995,21 

(alínea "a") 70% 285.596,64 
(alínea "h") 80% 326.396,16 

*Co dição de ME/EPP, Informada na proposta de preços 
Assim, as propostas estariam, possivelmente, inexequíveis, na condição dos valores serem inferiores ao 

valor encontrado, qual seja, R$ 285.596,64.  Após análise e julgamento a Comissão decidiu 
DESCLASSIFICAR a proposta da licitante CONSTRUKERUV CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO EIRELI  pelos seguintes motivos: 1) Não informar em sua proposta os valores do BDI para 

Equipamentos e Serviços e 2) não apresentar em sua proposta a declaração exigidas nas alíneas "a" a 
"j", sendo o ato, aqui, devidamente motivado e legalmente amparado no Edital e na Lei 8.666/93, art. 
48, inciso I. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro 

dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Comissão de Licitação. O resultado do julgamento será publicado no Diário Oficial do 
Município/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109, alínea "h" c/c art. 110 da 
Lei ne 8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos 
interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do 

órgão. Salvador, 06 de abril de 2021. 
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