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COMUNICADO nº 001/2022– FADE-UFPE/Núcleo NCCP 
 

 
Ref. Protocolo n°: 0596.300822.0059 
 
 
Assunto: RESULTADO DE JULGAMENTO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS  

 
 
A Comissão de Seleção da Fade-UFPE, após análise e mediante parecer da unidade 
técnica da UFPE, processo n° 23076.045094/2022-67, comunica aos participantes do 
certame supramencionado, destinado à contratação de pessoa jurídica para execução 
da ampliação da rede coletora de esgoto campus Joaquim Amazonas na UFPE 
campus Recife – Recife/PE, o resultado do julgamento da Proposta de preços. 

 
A proposta de preços da empresa CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 40.884.533/0001-59 restou 
DESCLASSIFICADA, pois não atendeu as determinações do Instrumento 
Convocatório, no que tange aos subitens: 
 

1) Quanto à Planilha de Preços dos Serviços e Quantitativos: Item 2.2.1.e do Edital 
A CONCREFERRO Construções e Incorporações Ltda apresentou planilha com 
valores monetários em reais, com apenas duas casas decimais, conforme 
solicitado no Edital. No entanto, o preço unitário dos itens “administração 
local”, “art de execução da obra”, “locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 
m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (não inclui 
mobilização/desmobilização)”, “locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, 
para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (não inclui 
mobilização/desmobilização)”, “locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, 
para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (não inclui 
mobilização/desmobilização)”, “tapume com telha metálica AF_05/2018”, 
“mobilização de mobiliários e equipamentos”, “mobilização de container”, 
“conjunto de EPIs (bota, capacete) para fiscalização e visitantes durante todo o 
período da obra”, “placa de obra em chapa de aço galvanizado fornecimento e 
instalação”, “móveis e utensílios”, “cartaz informativo (60x40)cm tipo banner”, 
“retirada mecanizada de paralelepípedos, com reaproveitamento”, “demolição de 
passeio em concreto”, “transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via 
urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020”, 
“destinação final de resíduos da construção civil em usina de reciclagem 
licenciada (CTR) – escavação”, “carga, manobra e descarga mecanizada de 
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entulho com caminhão basculante 6m³”, “escavação mecanizada de vala com 
prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), 
retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais 
com alto nível de interferência. AF_02/2021”, “escavação mecanizada de vala 
com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), 
retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais 
com alto nível de interferência. af_02/2021”, “reaterro mecanizado de vala com 
retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), 
largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em 
locais com alto nível de interferência. AF_04/2016”, “aterro manual de valas 
com areia para aterro e compactação mecanizada. AF_05/2016”, “enchimento de 
brita em valas, lançamento manual.”, “execução de laje sobre solo, espessura de 
15 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada, inclusive tela Q-
138.”, “execução de pavimento em paralelepípedos, com reaproveitamento dos 
paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). 
AF_05/2020”, “execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. 
AF_07/2016”, “fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 
envelopamento de tubulação, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.”, 
“lastro de concreto, preparo mecânico com betoneira 400 l, incluso aditivo 
impermeabilizante, lançamento e adensamento”, “tubo de pvc para rede coletora 
de esgoto de parede maciça, DN 100 mm, junta elástica - fornecimento e 
assentamento. AF_01/2021, “válvula de retenção horizontal, de bronze, 
roscável, 4" - fornecimento e instalação. AF_08/2021”, “eletroduto rígido 
roscável, pvc, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - 
fornecimento e instalação. AF_12/2015”, “disjuntor tripolar tipo DIN, corrente 
nominal de 16a - fornecimento e instalação. AF_10/2020”, “haste de 
aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. AF_12/2017”, “quadro de 
distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores”, “eletroduto rígido roscável, 
pvc, DN 60 mm (2"), aparente, instalado em parede - fornecimento e 
instalação.”, “eletroduto rígido roscável, pvc, DN 32 mm (1") - fornecimento e 
instalação. AF_12/2015” e “demolição de refeitório em chapa de madeira 
compensada” estão superiores aos preços unitários do projeto básico. 
 

2) Quanto à Planilha de Composição de Todos os Preços Unitários: Item 2.2.1.f do 
Edital A CONCREFERRO Construções e Incorporações Ltda não apresentou a 
planilha de composição de todos os preços unitários, incluindo todos os 
insumos, discriminando material, mão de obra, equipamentos e encargos sociais. 
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3) Quanto ao Cronograma Físico-Financeiro, Item 2.2.1.h do Edital A 

CONCREFERRO Construções e Incorporações Ltda apresentou cronograma 
com valor total com BDI (R$206.276,79) diferente do valor da planilha 
orçamentária (R$257.845,99). Além disso, o cronograma extrapolou o valor de 
desembolso máximo por período constante no projeto básico. No projeto básico, 
a primeira parcela é de R$85.261,97, enquanto na proposta a primeira parcela é 
de R$89.619,31. 
 

4) Quanto à Planilha-Padrão de Composição Analítica da Taxa de BDI, Item 2.2.1.i 
do Edital A CONCREFERRO Construções e Incorporações Ltda não apresentou 
a planilha padrão-padrão de composição analítica da taxa de BDI diferenciado, 
para fornecimento de equipamentos, BDI este aplicado ao item 08 do projeto 
básico, conforme item 3.6 do edital. Apenas apresentou a planilha padrão do 
BDI referente aos demais serviços, no valor de 25% 

  
Deste modo, comunica-se que a partir da presente data iniciar-se-á o prazo para 
interposição de recursos nos termos do art. 30 do Decreto n° 8.241/2014. 

 
A Comissão informa, ainda, aos participantes da seleção em epígrafe que, em sendo a 
única Proposta de preços apresentada para o certame e em não havendo interposição 
de recursos, a Seleção Pública restará FRACASSADA, estando os arquivos do 
processo disponíveis no site da Fundação (www.fade.org.br). 
 

Atenciosamente, 
 
 

ERICK JHONNY MARQUES RODRIGUES 
COMPRADOR 

 
 

JEIELI CARNEIRO FREIRE 
COMPRADORA 


