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12  ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA N2  005/2022-PROC. ADM. N2  143492/2021 

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabâ, Salvador/BA, 

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

nomeada através da Portaria n2  039/2021, ao final assinados, com o fim especifico de analisar e julgar a 

Proposta de Preços da licitante Pi CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, referente a CONCORRÊNCIA 

n° 005/2022, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para 

execução dos serviços de IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO AO BRT — ESTAÇÃO PITUBA, a 

ser instalada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, Pituba, ao lado do Posto dos Namorados, de 

acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. Aberta a sessão, de 

logo foi analisado a proposta apresentada pela licitante 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 "b", da Lei 8.666/93), visando avaliar a 

exe uibilidade da proposta, vejamos: xxxxxxxxxxxxxxxxxicxxxxxx  ORÇAMENTO SUCOP - R$ 6.625.573,58 

Licitante Valor Proposto "K" Valor "R$" 

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 1,10 7.288.130,94 

Assim, a proposta se encontra com preço superior ao estimado para contratação. Portanto, após análise 

e julgamento a Comissão decidiu DESCLASSIFICAR a proposta da licitante PJ CONSTRUCÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA,  pelo seguinte motivo: em razão de ofertar valor "K" superior ao permitido 

no Edital, resultando em um valor da proposta expressivamente superior ao limite máximo 

aceitável para contratação, violando o subitem 14.1.2 c/c subitens 14.1.3.1 e 18.1 do Edital. No 

entanto, com base no item 14.4 do Edital e no art. 48, §32  da Lei 8.666/93 a Comissão decidiu fixar 

o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta, escoimada das causas acima 

referida. A contagem do prazo dar-se-á conforme art.110 da Lei Federal n2  8.666/93. Sendo o ato, 

aqui, devidamente motivado e legalmente amparado no Edital e na legislação vigente. O resultado 

do julgamento será publicado no Diário Oficial do Município/DOM. Registramos 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. 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. Salvador, 04 de março de 

2022. 
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