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Relatório Técnico - SLU/PRESI/DITEC  
   RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte para des nação
final de resíduos da construção civil, podas e volumosos entregues nos Pontos de Entrega Voluntária
de Pequenos Volumes (PEV) pela população, situados nas Regiões Administra vas do Distrito
Federal, e para a remoção de animais mortos, conforme quan dades, especificações técnicas e
demais condições constante do Anexo I do Edital.

EMPRESA: AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERV. DE ENG. EIRELI

CNPJ Nº: 84.750.538/0001-03

NOVO VALOR PROPOSTO
MENSAL:  R$211.897,99

VALOR PROPOSTO EM 12 MESES:
R$2.542.775,88

Proposta após diligência Amazon
Fort Soluções

Ambientais (47067997)

PROPOSTA DE PREÇOS

1. Ao analisar a resposta feita na diligência da referida empresa, verifica-se que houve
a jus fica va para a divergência encontrada no que concerne aos valores de  Mão de Obra, sendo
retificadas as divergências anteriormente encontradas.

2 . Quanto aos preços elencados, ainda há na fl. 13 de 20 da proposta
47067997 divergência de preço pra cado ao longo da planilha. Apesar de essas tabelas não
interferirem nos cálculos, deve-se apresentar uma planilha uniforme no que tange aos valores
calculados e seus respectivos referenciais e descrições metodológicas.

2.1. Divergência encontrada:

Imagem 1: Recorte da folha 13 de 20 da proposta;



Imagem 2: Recorte da folha 16 de 20 da proposta;

 

 

3. O preço es mado desta Autarquia foi de R$ R$ 2.979.373,08 e foi observado que o
preço global inicial proposto foi de R$ 2.542.776,00 na proposta apresentada (45985157). Já na
proposta ajustada I (46440190) o preço global proposto foi de R$ 2.542.776,36, na proposta
ajustada II (46719203) o preço global proposto foi de R$ 2.542.775,88 e na proposta ajustada III
(47067997) o preço global proposto foi de R$ 2.542.776,36, sendo este inferior ao es mado pelo
SLU e superior à proposta inicial apresentada. Porém, deve ser man do o preço global inicial
proposto de R$ 2.542.776,00 ou reduzido. Isso se dá pois a possibilidade de corrigir a planilha
apresentada durante o certame não pode resultar em aumento do valor total já registrado que serviu
de parâmetro comparativo entre os participantes da licitação.

4 . Cabe esclarecer que, do ponto de vista técnico, a análise da qualificação
técnica possui, em geral, caráter operacional sa sfatório  e atende as exigências, com as ressalvas
feitas. Assim, a proposta requer adequação ou jus fica vas das impropriedades ,
conforme apresentado nos itens anteriores.

5. Diante do exposto, conforme previsto no item 15.18 do Edital e tendo em vista o

§ 3o  do art. 43 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 7.9 do Anexo VII-A da IN nº 5, de 26 de
maio de 2017 ("Erros no preenchimento da planilha não são mo vos suficientes para a
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração
do preço ofertado, e desde que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratação"), sugere-se à CPL fazer as devidas apurações junto à proponente.
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