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CONCORRÊNCIA nr. 009/2019 

 
PROCESSO N.º 008199.11.07.611.2019 
OBJETO:Contratação de empresa especializada na execução das obras e serviços de pavimentaçãoasfáltica 

em CBUQ, contemplando execução de camada de base em solo-brita, execução desistema de 
drenagem de águas pluviais com tubos de concreto, em vias urbanas da sede ecosta, no município 

de Camaçari – Bahia. 
 
 

RELATÓRIODE  ANÁLISE & JULGAMENTO – FASE DE PREÇOS 
 

Segue análise dos documentos das propostas de preços: 
 

LOTE 1 
 

1. Parecer/ Resultado da Analise 
 
1.1. As Proposta de Preços das licitantes: LN CONSTRUTORA LTDA; SETEL CONSTRUTORA  

LTDA; CRL ENGENHARIA EIRELI ; SVC CONSTRUÇÕES LTDA; COMTECH ENGENHARIA LTDA; 
SANJUAN ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA  JOTAELE  LTDA eEBRAE- EMPRESA 

BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA, atenderam de forma satisfatória ao exigido no Edital de 
convocação – portanto, todas CLASSIFICADAS no certame. 

 
1.2. A empresa Andrade Galvão Engenharia Ltda, apresentou somatório diferente, em relação as 

somas dos impostos informados, da composição de seu BDI, referente a parcela “Impostos sobre 
faturamento”. Em consequência disso, o Valor de BDI que foi utilizado na formula, esta inferior ao que 
de fato deveria ser encontrado no resultado. 
Ainda na Composição do seu BDI, a Licitante considerou a parcela dos Impostos sobre faturamento 
Desonerado (4,50%), enquanto na Composição de Encargos Sociais, a Licitante informa a parcela do 

INSS a 20,0% (Onerado) - portanto, proposta desclassificada. 
 

1.3.  A empresa Patrol Construções Ltda, não apresentou regra de arredondamento de duas casas 
decimais, na multiplicação entre o valor do custo unitário x o BDI,que por sua vez, quando multiplicado 
pelas quantidades de cada serviço, originou uma diferença a maior no valor total da Proposta de 

R$8.317,69 (Oito Mil Trezentos e Dezessete Reais e Sessenta e Nove Centavos). - portanto, 
proposta desclassificada.  
 

1.4. A empresa PJ Construções e Terraplanagem Ltda, apresentouna planilha orçamentária 
sintética, nos itens 2.1.1 e 2.1.2, preços unitários e totais superiores aos máximos admitidos 
na planilha do órgão, já inclusos o BDI - portanto, proposta desclassificada.  

 
1.5. A empresa Barras Construção Projetos e Serviços LTDA, apresentou nos itens 5.5.2 e 

5.5.3 da Planilha Orçamentária Sintética, descrição de serviços e quantidades, divergentes 
em relação a Planilha Orçamentaria Sintética-Base, fornecida no Edital. Com isso o valor total 
do Item “Poço de visita - PVI 07 - areia e brita comerciais”, ficou a maior em relação a Planilha 
Base fornecida no Edital.  
Nota: Conforme item 11.4 do Edital: Serão Desclassificadas as propostas:  
1-Que apresentarem nas planilhas, preços unitários e totais superiores aos máximos 
admitidos na planilha do órgão, já inclusos o BDI. 

  2-Apresentar divergência entre os quantitativos da planilha da licitante e a planilha do 
Município - portanto, proposta desclassificada.  
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LOTE 02 
 

2. Parecer/ Resultado da Analise 
 

2.1. As Proposta de Preços das licitantes: SETEL  CONSTRUTORA  LTDA; SVC CONSTRUÇÕES 
LTDA; SANJUAN ENGENHARIA LTDA; COMTECH ENGENHARIA LTDA; QG CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA; PATROL CONSTRUÇÕES LTDA; LN CONSTRUTORA LTDA e EBRAE- 

EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA, atenderam de forma satisfatória ao exigido no 
Edital de convocação - portanto, todas CLASSIFICADAS no certame.  
 

2.2. A empresa Andrade Galvão Engenharia Ltda, apresentou somatório diferente, em relação 
as somas dos impostos informados, da composição de seu BDI, referente a parcela 
“Impostos sobre faturamento”. Em consequência disso, o Valor de BDI que foi utilizado na 
formula, esta inferior ao que de fato deveria ser encontrado no resultado. 
Ainda na Composição do seu BDI, a Licitante considerou a parcela dos Impostos sobre 
faturamento Desonerado (4,50%), enquanto na Composição de Encargos Sociais, a Licitante 
informa a parcela do INSS a 20,0% (Onerado) - portanto, proposta desclassificada 
 

2.3. A empresa CRL Engenharia Eirelli, apresentou divergência na descrição dos itens 5.4.2; 
5.4.3e 5.4.4 da planilha orçamentaria sintética em relação a planilha base fornecida no Edital. 
Podendo levar a possíveis questionamentos, bem como, pleitear aditivos na execução dos 
serviços. 
Nos itens 4.1.1; 4.1.2 e 4.2.2da Planilha Orçamentária Sintética, foram apresentados valores 
de preços totais, divergentes dos produtos de multiplicação entre os preços unitários e as 
quantidades destes itens, fato verificado pelo não uso da regra de arredondamento em duas 
casas decimais nos preços unitários dos mesmos - portanto, proposta desclassificada. 
 

2.4. A empresa PJ Construções e Terraplanagem Ltda, apresentou na planilha orçamentária 
sintética, nos itens 2.1.1; 2.1.2 e 2.1.5, preços unitários e totais superiores aos máximos 
admitidos na planilha do órgão, já inclusos o BDI.  

 Nota: Conforme item 11.4 do Edital: Serão Desclassificadas as propostas:  
 1-Que apresentarem nas planilhas, preços unitários e totais superiores aos máximos 
admitidosna planilha do órgão, já inclusos o BDI. 

2-Apresentar divergência entre os quantitativos da planilha da licitante e a planilha do Município - 
portanto, proposta desclassificada.  

 
 
2.5. A empresa Barras Construção Projetos e Serviços LTDA, apresentou nos itens 5.5.2 e 

5.5.3 da Planilha Orçamentária Sintética, descrição de serviços e quantidades, divergentes 
em relação a Planilha Orçamentaria Sintética-Base, fornecida no Edital. Com isso o valor total 
do Item “Poço de visita - PVI 07 - areia e brita comerciais”, ficou a maior em relação a Planilha 
Base fornecida no Edital.  
Nota: Conforme item 11.4 do Edital: Serão Desclassificadas as propostas:  
1-Que apresentarem nas planilhas, preços unitários e totais superiores aos máximos 
admitidosna planilha do órgão, já inclusos o BDI. 

  2-Apresentar divergência entre os quantitativos da planilha da licitante e a planilha do Município 
- portanto, proposta desclassificada.  
 

Camaçari, Bahia, 30de Outubro de 2019. 
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