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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES NO2 - PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA N° 01/2016

Processo Administrativo: 23327.001352/216-71

Às nove horas do sétimo dia do mês de outubro de dois mil e dezesseis, reuniu-se a Comissão

Especial de Licitação, constituída pela Portaria NO 989 de 11 de agosto de 2016, na Sala de

Reuniões da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, subsolo

do Prédio Administrativo, localizado na Rua Rouxinol, 115, Imbuí, Salvador - Bahia, tendo

como membros os servidores: Marcos Aurélio Bezerra dos Santos, Edilson dos Santos

Piedade, Josemary Barbosa da Silva e Robson de Souza Santos, sob a presidência do

primeiro, reuniu-se para abertura dos Envelopes NO 02 - Proposta de Preços, das empresas

habilitadas na CONCORRÊNCIA NO 01/2016, que tem como objetivo: Contratação de

Empresa de Engenharia para Execução das Obras de Construção dos Campi nos

Municípios de Itaberaba e Xique-Xique, conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico -

Anexos do Edital 66/2016. Para o item 01 a empresa 01) RCI CONSTRUÇÕES E MEIO

AMBIENTE, apresenta um valor global de R$ 4.195.378,69 (quatro milhões cento e noventa

e cinco mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), Item 02 apresenta

um valor global de R$ 4.003.782,06 (quatro milhões três mil setecentos e oitenta e dois reais

e seis centavos), Para o item 01 a empresa 02) CONSTRUTORA CRUZ, apresenta um valor

global de R$ 4.196.982,13 (quatro milhões cento e noventa e oito novecentos e oitenta e dois

reais e treze centavos), Item 02 apresenta um valor global de R$ 4.024,276,08 (quatro milhões

vinte quatro mil duzentos e setenta e seis reais e oito centavos), Para o item 02 a empresa

03) KR ENGENHARIA, apresenta um valor global de R$ 3.526.103,54 (três milhões

quinhentos e vinte e seis mil cento e três reais e cinquenta e quatro centavos), Para o item 02

a empresa 04) PAULUS CONSTRUÇÕES, apresenta um valor global de R$ 3.598.733,23

(três milhões quinhentos e noventa e oito setecentos e trinta e três reais e vinte e três ~,

centavos), Para o item 01 a empresa 05) CSG ENGENHARIA, apresenta um valor global de czY
R$ 3.624.487,03 (três milhões seiscentos e vinte e quatro mil quatrocentos oitenta e sente~
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reais e três centavos), Item 02 apresenta um valor global de R$ 3.387.664,76 (três milhões

trezentos e oitenta e sete mil seiscentos sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos),

Para o item 01 a empresa 06) SHOCK ENGENHARIA, apresenta um valor global de

R$ 3.617.535,10 (três milhões seiscentos e dezessete mil quinhentos e trinta e cinco reais e

dez centavos), Item 02 apresenta um valor global de R$ 3.363.899,77 (três milhões trezentos

e sessenta e três mil oitocentos noventa e nove reais e setenta e sete centavos), Para o item

01 a empresa 07) AS ENGENHARIA, apresenta um valor global de R$ 3.548.101,68 (três

milhões quinhentos e quarenta e oito mil cento e um reais e sessenta e oito centavos), Item

02 apresenta um valor global de R$ 3.379.978,15 (três milhões trezentos e setenta e nove mil

novecentos e setenta e oito reais e quinze centavos), Para o item 01 a empresa 08)

CONSTRUTORA MVC, apresenta um valor global de R$ 4.037.725,79 (quatro milhões trinta

e sete mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos), Item 02 apresenta um

valor global de R$ 4.024.239,92 (quatro milhões vinte e quatro mil duzentos e trinta e nove

reais e noventa e dois centavos), Para o item 01 a empresa 09) ART PROJETOS, apresenta

um valor global de R$ 3.822.396,02 (três milhões oitocentos e vinte e dois mil trezentos e

noventa e seis reais e dois centavos), Item 02 apresenta um valor global de R$ 3.542.038,00

(três milhões quinhentos e quarenta e dois mil e trinta e oito reais), Para o item 01 a empresa

10) TECNOLOGIAS DE SERViÇOS, apresenta um valor global de R$ 4.417.014,77 (quatro

milhões quatrocentos e dezessete mil quatorze reais e setenta e sete centavos), Item 02

apresenta um valor global de R$ 4.132.001,48 (quatro milhões cento e trinta e dois mil um real

e quarenta e oito centavos). Dando prosseguimento a Comissão Especial de Licitação

disponibilizou as propostas aos licitantes presentes para analisarem e rubricarem. Dando

prosseguimento a Comissão Especial de Licitação pergunta as empresas presentes se

querem registrar em Ata e as empresas seguintes fizeram tais observações: A empresa KR

ENGENHARIA elencou que: as empresa SHOCK ENGENHARIA e CSG ENGENHARIA

apresentaram em sua composição de custo unitário preços de mão de obra inferior ao

estabelecido pelo MTE e sindicato da categoria, além disso, as aplicações dos encargos

sociais na proposta da SHOCK ENGENHARIA está errada e a mesma apresentou apenas o

fornecimento de material em itens, onde é obrigatório o fornecime t . talação. A
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empresas SHOCK ENGENHARIA e AB ENGENHARIA, apresentaram em seu BOlo valor de

alíquota da CPRB de 2%, em desacordo com a legislação tributária que modifica

substancialmente o valor da proposta. Em seguida a empresa CSG ENGENHARIA

ELENCOU QUE: A KR ENGENHARIA, apresentou na composição de preços unitários taxa

de encargos sociais em desacordo com os percentuais vigentes, no qual os encargos sociais

horista é de 119,49% conforme SINAPI 03/2016, descumprindo o item 10.12.6.1 do edital.

Também não considerou em seus custos unitários os encargos complementares, omitindo os

custos reais e necessário para execução da obra. A SHOCK ENGENHARIA e AB

ENGENHARIA, adotaram o INSS da desoneração de 2% em desacordo com a Lei

13161/2015, que passou a vigorar a partir dessa data de 1 de dezembro de 2015 com

percentual de 4,5% e a AB ENGENHARIA não apresentou a composição dos encargos

sociais. A Comissão Especial de Licitação comunica aos presentes que após análise e parecer

técnico da Coordenação de Engenharia divulgará o resultado da classificação das propostas

de preços no sitio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Nada mais

havendo a declarar, lavrarei a presente Ata que segue assinada pela Comissão Especial de

Licitação e pelos licitantes presentes.

Salvador, Bahia 06 de outubro de 2016.

À

Comissão

.maJfPq.a'lfoosa da Silva
bro
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