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ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA N2 002/2022-PROC. ADM. N2  2867/2022 

Aos nove 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, reuniram-se, às 09:00hs, 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 as Propostas de Preços das licitantes: 1) G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI; 2) AGC BRASIL 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; 3) Pi CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; 4) QG CONSTRUÇÕES 
ENGENHARIA LTDA; 5) CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; 6) CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA; 

7) CONSTRUTORA PABLO LTDA; 8) CONSTRUTORA MAXFORT LTDA; 9) CONSTRUTORA NM LTDA; 10) ART 

PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 11) USC COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA; 12) RCI 

CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI; 13) CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA; 14) 
ATIVA ENGENHARIA LTDA; 15) ELITE ENGENHARIA LTDA, 16) NORDESTE ENGENHARIA LTDA, referente a 

CONCORRÊNCIA n° 002/2022, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de empresa 

especializada para EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA na Av. 

Tancredo Neves, S/N, Stiep — Salvador/BA, ao lado do Hospital Rede Sarah, sob regime de empreitada por 

PREÇOS UNITÁRIOS, de acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. 

Aberta a sessão, inicialmente coube analisar o pedido de retirada da proposta da empresa G3 POLARIS 

SERVIÇOS EIRELI, justificando que "diante de estudo mais detalhado verificamos que os preços ofertados são 

inviáveis para o porte da obra e afim de evitar transtornos futuros gostaríamos de declinar da nossa proposta 
mantendo assim o bom andamento do certame". A Comissão decidiu pelo deferimento do pedido, 

considerando que não havia publicado o resultado do julgamento das Propostas, bem como dos documentos 

de habilitação (Lei 8.666/93, art. 43, §69-Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão) e por não vislumbrar prejuízos à 

coletividade, vez que a Administração pode adotar medidas para a manutenção dos serviços por outro 

interessado. Ato seguinte, foram analisadas as manifestações registradas na ata da sessão pública de 

16/02/2022: Ponto 1:  Da empresa CS CONSTRUÇÕES, que na Carta Proposta da empresa MAX FORTE não 
consta o registro da declaração da alínea "g) temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus 

anexos". De fato, na relação das declarações da carta proposta não consta a aliena "g". No entanto, 
entendemos ser um erro meramente formal, visto que as demais declarações estão registradas na proposta. 

Ponto 2:  Da empresa AGC BRASIL, que foi colocado o valor R$ 12.404.303,42 correspondente ao K 0,84. 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. Assim, dispõe o item 10-DO ENVELOPE 

N° 01-PROPOSTA DE PREÇOS: (...) "10.2 — As licitantes deverão apresentar no envelope n2  01: a) Carta 

Proposta, conforme modelo (Anexo VII). Ainda, dispõe o Edital "14.1.1 — As propostas das Licitantes serão 
analisadas, sob o aspecto do atendimento formal às exigências do ENVELOPE N2 01 — PROPOSTAS DE 
PREÇOS, avaliadas e classificadas pela ordem crescente dos coeficientes multiplicadores "K" propostos"; 
14.1.3.1 — Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste Edital,..D0 
JULGAMENTO: Portanto, após análise e julgamento a Comissão decidiu: 1) deferir o pedido de retirada da 

proposta da empresa G3 POLARIS; 2) DESCLASSIFICAR a licitante AGC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 

em razão de ter apresentado proposta em desacordo com Anexo VII do Edital, pois não informou o valor 

coeficiente multiplicador "K"; não informou o valor do BDI, bem como deixou de apresentar as declarações 
previstas no referido Anexo, alíneas "a" a "j", violando o subitem 10.2, alínea "a" c.c subitens 14.1.1 e 

14.1.3.1 do Edital. Base Legal: art. 48, I, da Lei 8.666/93, e 3) CLASSIFICAR as demais propostas, em razão de 

nrnrherem os renuisitos exigidos no Edital. conforme a seguinte ordem: 

Licitantes/Classificação Valor Proposto "K" 

12) CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 0,87 

22) CONSTRUTORA MAXFORT LTDA 0,88** 

"2) CONSTRUTORA NM LTDA 0,88** 

"2) PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 0,88** 
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59) ATIVA ENGENHARIA LTDA* 0,89** 
"9) CONSTRUTORA PABLO LTDA 0,89** 
72.) CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA* 0,90 
82) RO CONSTRUÇÕES E MAIO AMBIENTE EIRELI* 0,91 
99) ART PROJETOS, COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 0,92** 
"9) ELITE ENGENHARIA LTDA 0,92** 
112) QG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 0,95 
129) USC COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA 0,96 
139) CBS CONSTRUTORA BAHINA DE SANEAMENTO LTDA 0,97 
149) NORDESTE ENGENHARIA LTDA 0,98 

-Lonaiçao ae 	-'Propostas empatadas. Sendo o ato, aqui, devidamente motivado e legalmente 
amparado no Edital e na Lei 8.666/93. 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 n9 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, 09 de março de 2022. 
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