
 

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO, no 

uso das atribuições legais e,    CONSIDERANDO o teor do Processo n. 011.33854.2015 

UG-PADEAM/SEDUC, referente ao Contrato de Empréstimo n. 2.992/OC-BR, 

celebrado entre o Governo do Estado do Amazonas e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, objetivando a ampliação e otimização da Rede Pública 

Estadual de Educação: 

 

RESOLVE 

 
I – NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DE EXECUÇÃO DE 

OBRAS: 

 

Instituição 

Financiadora 
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID 

Tipo de 

Aquisição 
Execução de Obras 

Setor 

 
CONSTRUÇÃO / EDUCAÇÃO 

País do 

Projeto (ou 

País 

Beneficiário): 

BRASIL 

Projeto 

 

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO DO AMAZONAS-PADEAM 

N
o
 do 

Contrato de 

Empréstimo 

(ou N
o
 do 

Crédito/Fundo 

Fiduciário  

 

2.992/OC-BR 

N
o
 do 

Contrato ou 

da Licitação 

LPN N. 005/2016 

Descrição do 

Contrato 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL – CETI – NO BOCA DO 

ACRE/AM 

Lote N
o
 LOTE ÚNICO 

Durante o processo de seleção da contratação das obras acima indicadas, efetuado por 

meio do método LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL – LPN – as firmas abaixo 

indicadas apresentaram propostas.  O preço da proposta lido na abertura, o preço 

avaliado e a colocação final são apresentados a seguir: 

 



Concorrente (s) Avaliado (s) 

Nome do Concorrente Valor da 

Proposta na 

Abertura 

(moeda) 

Preço 

Avaliado 

(moeda) 

Colocação 

Final 

AMAZONIA 

CONSTRUÇÕES 

R$ 

16.270.493,08 

R$ 

16.270.493,08 

5º 

MARIUÁ 

CONSTRUÇÕES LTDA 

R$ 

17.828.488,77 

R$ 

17.828.488,77 

4º 

CONSTRUTORA 

PROGRESSO 

R$ 

17.875.872,82 

R$ 

17.875.872,82 

3º 

COPEF CONSTRUÇÕES R$ 

18.137.964,43 

R$ 

18.137.964,43 

2º 

EDEC ENGENHARIA 

LTDA 

R$ 

18.186.283,79 

R$ 

18.186.283,79 

1º 

 

Proposta (s) Rejeitada (s) 
 

Nome do 

Concorrente 

Valor da 

Proposta 

(moeda) 

Razão da Rejeição 

AMAZONIA 

CONSTRUÇÕES 

R$ 

16.270.493,08 

a) por não apresentar via da proposta em 

meio digital, a concorrente apresentou um 

CD com arquivos de projetos de 

arquitetura, descumprindo a nota 

apresentada no item 19.2 e 20.1 da Seção 

2 – Dados da licitação (DDL) do Edital; 

b) por não apresentar o BDI diferenciado 

para materiais e equipamentos, 

descumprindo a nota apresentada no item 

13.3 da Seção 1 – Instruções aos 

Concorrentes (IAC) do Edital; 

c) por não apresentar relação de contratos 

dos últimos 5 (cinco anos) suficiente para 

comprovar volume médio anual de obras 

de no mínimo R$ 18.325.878,97 (dezoito 

milhões trezentos e vinte e cinto mil 



oitocentos e setenta e oito reais e noventa 

e sete centavos), contrariando a alínea (b) 

da subcláusula 4.5 da cláusula 4 das IAC 

– Seção I do Edital; 

d) por não apresentar todas as composições 

de preços unitários dos serviços da 

planilha orçamentaria, contrariando a 

seção 3 referente as normas exigidas para 

a composição de preços unitários; 

e) por apresentar em sua proposta 

composições de preços unitários com 

valores diferentes da tabela orçamentária 

(p. 679 e 634); 

f) por apresentar em sua proposta valor 

divergente do cronograma físico financeiro 

R$ 16.913.932,80 (dezesseis milhões 

novecentos e treze mil novecentos e trinta 

e dois reais e oitenta centavos – p. 707) 

diferente ao valor total da proposta de 

preço R$ 16.270.493,08 (dezesseis 

milhões duzentos e setenta mil 

quatrocentos e noventa e três reais e oito 

centavos). 

MARIUÁ 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

R$ 

17.828.488,77 

a) por apresentar itens de materiais e 

equipamentos com BDI de construção 

(pág 969), descumprindo a nota 

apresentada no item 13.3 da Seção 1 – 

Instruções aos Concorrentes (IAC) do 

Edital; 

b) por não apresentar via da proposta em 

meio digital em formato de arquivos 

editáveis (word e Excel), por exemplo, o 

BDI foi apresentado apenas 1 (um) em 

pdf, o referente a materiais e 

equipamentos não foi apresentado, 

descumprindo a nota apresentada no item 



19.2 e 20.1 da Seção 2 – Dados da 

licitação (DDL) do Edital; 

c) por não apresentar relação de contratos 

dos últimos 5 (cinco anos) suficiente para 

comprovar volume médio anual de obras 

de no mínimo R$ 18.325.878,97 (dezoito 

milhões trezentos e vinte e cinto mil 

oitocentos e setenta e oito reais e noventa 

e sete centavos), contrariando a alínea (b) 

da subcláusula 4.5 da cláusula 4 das IAC 

– Seção I do Edital; 

d) por não apresentar todas as composições 

de preços unitários dos serviços da 

planilha orçamentaria, contrariando a 

seção 3 referente as normas exigidas para 

a composição de preços unitários. 

e) por apresentar em sua proposta original 

páginas repetidas com numeração 

diferentes (p. 644 e 645), descumprindo a 

subcláusula 18.2 da cláusula 18 – Forma 

e Assinatura da Proposta – Seção I do 

Edital; 

 

CONSTRUTORA 

PROGRESSO 

R$ 

17.875.872,82 

a) por não apresentar comprovação de 

capacidade técnica do Engenheiro 

eletricista para o item de maior relevância 

“Execução (área construída) de 

instalações especiais de telefonia/rede de 

dados e CFTV” – 3.885,00 m², 

descumprindo a subalínea (ii) da alínea (e) 

– Qualificação Técnica, subcláusula 4.3 e 

alínea (g), subcláusula 4.5 da cláusula 4 

das IAC – Seção I do Edital. 

b) Por apresentar tabela de encargos sociais 

sem desoneração em desconformidade 

com as leis trabalhistas descumprindo a 



nota apresentada no item 13.3 da Seção 1 

– Instruções aos Concorrentes (IAC) do 

Edital; 

c) Por apresentar CPU de Engenheiro 

Eletricista que consta em sua composição 

engenheiro civil com BDI diferente do 

apresentado na proposta, descumprindo a 

nota apresentada no item 13.3 da Seção 1 

– Instruções aos Concorrentes (IAC) do 

Edital; 

COPEF 

CONSTRUÇÕES 

R$ 

18.137.964,43 

a) por não apresentar relação de contratos 

dos últimos 5 (cinco anos) suficiente para 

comprovar volume médio anual de obras 

de no mínimo R$ 18.325.878,97 (dezoito 

milhões trezentos e vinte e cinto mil 

oitocentos e setenta e oito reais e noventa 

e sete centavos), contrariando a alínea (b) 

da subcláusula 4.5 da cláusula 4 das IAC 

– Seção I do Edital; 

b) por não apresentar via da proposta 

completa em meio digital em formato de 

arquivos editáveis (word e Excel), por 

exemplo, as Planilhas orçamentárias e 

CPU’s foram apresentadas em formato 

pdf, descumprindo a nota apresentada no 

item 19.2 e 20.1 da Seção 2 – Dados da 

licitação (DDL) do Edital; 

c) por apresentar em seu orçamento valor 

total divergente da soma dos itens de sua 

planilha. 

d) Por não apresentar em sua carta de 

apresentação o valor da garantia de 

execução, descumprindo a nota 

apresentada na Seção 2 – Dados da 

licitação (DDL) do Edital; 

e) Por não apresentar a comprovação dos 



serviços executados em documentos 

expedidos pelo CREA ou órgão similar, 

contrariando a alínea (e) da subcláusula 

4.3 da cláusula 4 das IAC – Seção I do 

Edital;  

Qualquer concorrente poderá solicitar esclarecimentos sobre os motivos pelos quais a 

sua proposta não foi selecionada. Para tanto poderá enviar uma solicitação formal a ser 

encaminhada ao endereço indicado no final do texto. 

 

Concorrente 

Vencedor e 

Nacionalidade 

 

EDEC ENGENHARIA LTDA 

Valor do 

Contrato 

R$ 18.186.283,79 (DEZOITO MILHÕES, CENTO E OITENTA 

E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E 

SETENTA E NOVE CENTAVOS) 

País do 

Concorrente 

Vencedor 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Data de 

Assinatura do 

Contrato 

PREVISÃO 25/02/2017 

Número de Referência do UNDB: IDB 1170-08/2016 

 

Agência 

Executora 

Nome: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do 

Amazonas – SEDUC/AM. 

 

Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração e 

Desenvolvimento da EducaçÃo do Amazonas – UG-PADEAM 

 

At: Mauro Petras Ribeiro Muniz 

Endereço: Rua Waldomiro Lustoza, n. 250, Japiim II,CEP 69.076-

830, Manaus, Amazonas, Brasil, térreo. 

 

Tel: 55(92) 3614-2297 / 3614-2292Fax: 55 (92) 314-2297 

E-mail: coordpadeam@seduc.net 

 

 

 


