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Nº 46/2021

N° 106/2021

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO E ENSAIOS DE ÍNDICE DE
SUPORTE  CALIFÓRNIA,  A  FIM  DE  ATENDER  ÀS  NECESSIDADES  DE  RECONHECIMENTO  DO  SOLO  ONDE  HAVERÁ
PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 

No  dia  e  hora  supramencionados,  na  sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Itapoá,  reuniram-se  os  Membros  da Comissão
Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 5287/2022, a fim de julgar e analisar a proposta de preço da
empresa habilitada no certame em epígrafe, conforme Notificação nº 14/2022 publicada em 21/02/2022. Iniciada a sessão
foi aberto o envelope de proposta de preço da empresa habilitada o qual se encontrava devidamente lacrado. A proposta da
empresa  CBR  CONSULTORIA  BRASILEIRA  DE  RODOVIAS  foi  analisada  e  foi  constatado  pela  CPL  que  a  proposta
apresentada consigna equivocadamente BDI de 24%, contudo ao conferir o cálculo executado, o mesmo não confere com o
porcentual indicado. Ao calcular os valores na forma apresentada chegou–se à aplicação de BDI variável: 5,07%, 8,9% e
2,5% nos itens 1, 2 e 3 respectivamente. Tendo um vista o item 12.3 do edital “Serão desclassificadas as propostas que
apresentarem erros nos preços unitários, pois este valor é de responsabilidade da proponente.” a proposta apresentada pela
a empresa foi considerada DESCLASSIFICADA e o presente certame FRUSTRADO. Cientes os licitantes do resultado supra,
ficam os mesmos notificados e aberto o prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Os
recursos  deverão  ser  protocolados  formalmente  através  do  site  itapoa.atende.net ou  pelo  e-mail
licitacoes@itapoa.sc.gov.br até o dia  07  /  03  /2022  ,  em horário de expediente da Prefeitura,  das 07:30h às
13:30h.  As  empresas  que  quiserem  declinar  do  seu  direito  de  recurso  deverão  fazer  através  de  protocolo  no  site
https://itapoa.atende.net/ ou pelo e-mail  licitacoes@itapoa.sc.gov.br. Nada mais havendo digno de nota, nem a
tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes.

ISABELA RAICIK DUTRA POHL RISSI
 1ª PRESIDENTE ADJUNTA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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