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RELATÓRIO DE JULGAMENTO 
 

 

PROCESSO N.º 01104.11.07.611.2019CONC.028/2019 

OBJETO:Contratação de empresa especializada no serviço de execução de obra de 
requalificação da Praça de Eventos e Campo do Tudão de Abrantes, no município 
 de Camaçari/BA. 
  

ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
 

 
Segue análise dos documentos das propostas de preços: 
 
 

 
1. Parecer/ Resultado da Analise 

 
1.1. Quanto as Proposta de Preços das licitantes: CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA; JOTA 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; CS CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA; CSG ENGENHARIA LTDA e SANTACRUZ ENGENHARIA 
LTDA, atenderam de forma satisfatória ao exigido no Edital de convocação. 
 

1.2. A empresa GRADUS CONSTRUTORA LTDA, que apresentou no Cronograma Físico-
Financeiro, valor total acumulado, divergente do valor apresentado em sua Planilha 
Orçamentária, para sanar a diferença fica concedido prazo de 02 (dois) dias úteis a partir 
desta publicação, desta forma, caso a licitante cumpra a diligencia fica considerada também 
classificada no certame. 
 

1.3. A empresa A J L CONSTRUÇÕES LTDA: 
- Apresentou nos itens 9.5.3 ; 9.5.4 ; 9.5.7 e 9.11.10 da planilha orçamentaria, preços 
unitários superiores aos máximos admitidos na planilha do órgão, já inclusos o BDI. 
- Apresentou no item 1.1.1 da Planilha Orçamentaria, unidade de medida, divergente da 
planilha fornecida no Edital. 
- Apresentou nos itens 4.1.3; 7.1.5 da planilha orçamentaria, descrição do serviço divergente 
da planilha fornecida no Edital. 
- Não apresentou regra de arredondamento para os preços unitários e totais da planilha 
orçamentaria, apresentando diferença no valor total. 
NOTA: 
No item 8.4 : "A Planilha do Excel deverá vir com arredondamento de 02 (duas) casas 
decimais, tanto no preço unitário quanto no preço total da obra". 
No item: 11.3.9SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 
f) Que não apresentarem seus preços unitários e totais com arredondamento com 02 
(duas) casas decimais, salvo nos casos em que não impliquem na alteração dos preços da 
proposta. 
- Apresentou Cronograma Físico-Financeiro com a quantidade e unidade de tempo 
divergente do Cronograma fornecido no Edital. 

  
1.4. A empresa BMV CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES: 

- Não apresentou nos itens 6.6.4 e 9.2.10 da planilha orçamentaria, regra de arredondamento 
para os preços unitários e totais, apresentando diferença no valor total. 
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NOTA: 
No item 8.4 : "A Planilha do Excel deverá vir com arredondamento de 02 (duas) casas 
decimais, tanto no preço unitário quanto no preço total da obra". 
No item: 11.3.9SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 
f) Que não apresentarem seus preços unitários e totais com arredondamento com 02 
(duas) casas decimais, salvo nos casos em que não impliquem na alteração dos preços da 
proposta. 
- Apresentou Cronograma Físico-Financeiro com a quantidade e unidade de tempo 
divergente do Cronograma fornecido no Edita 

 
1.5. A empresa MJR MADAZIO MANUTENÇÃO LTDA: 

- Não apresentou nos itens 6.6.4 e 9.2.10 da planilha orçamentaria, regra de arredondamento 
para os preços unitários e totais, apresentando diferença no valor total. 
NOTA : 
No item 8.4 : "A Planilha do Excel deverá vir com arredondamento de 02 (duas) casas 
decimais, tanto no preço unitário quanto no preço total da obra". 
No item: 11.3.9 SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 
f) Que não apresentarem seus preços unitários e totais com arredondamento com 02 
(duas) casas decimais, salvo nos casos em que não impliquem na alteração dos preços da 
proposta. 
- Apresentou Cronograma Físico-Financeiro com a quantidade e unidade de tempo 
divergente do Cronograma fornecido no Edital. 

 
1.6. A empresa QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA: 

- Apresentou no item 4.2.4 da planilha orçamentaria, preço unitário superior ao máximo 
admitido na planilha do órgão, já inclusos o BDI. 
NOTA:  
11.3.9 SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 
a) Que apresentarem nas planilhas, preços unitários e totais superiores aos máximos 
admitidos na planilha do órgão, já inclusos o BDI. 
- Apresentou Cronograma Físico-Financeiro com a quantidade e unidade de tempo 
divergente do Cronograma fornecido no Edital. 
 

1.7. A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA: 
- Não apresentou regra de arredondamento para os preços unitários e totais da planilha 
orçamentaria, apresentando diferença no valor total. 
NOTA: 11.3.9 SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 
f) Que não apresentarem seus preços unitários e totais com arredondamento com 02 (duas) 
casas decimais, salvo nos casos em que não impliquem na alteração dos preços da 
proposta. 
 

1.8. A empresa LN CONSTRUTORA LTDA: 
- Apresentou na planilha orçamentaria, todos os Preços unitários com BDI, com erros de 
multiplicação, ocasionando uma diferença a maior no valor total da proposta. 
 Havendo correção dos erros, não haverá como manter os preços unitários, desta 
forma, a proposta será considerada desclassificada. 
NOTA:11.3.4 Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos, e/ou divergência entre 
valor por extenso e numérico, existentes nas planilhas apresentadas, a Comissão procederá 
à diligência para que a licitante efetue a correção dos cálculos, mantendo os preços unitários 
e os quantitativos da planilha, no prazo de 02 (dois) dias úteis, passando a ter validade o 
resultado após a correção. 

1.9  A empresa P.J CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA:  
- Apresentou no item 9.2.10 da planilha orçamentaria, erro de multiplicação entre o preço 
unitário com BDI e a quantidade do serviço, resultando no valor total um acréscimo de 
R$71,56. Havendo correção dos erros, haverá como manter os preços unitários, desta 
forma, a proposta será considerada classificada. 
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NOTA:11.3.4 Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos, e/ou divergência entre 
valor por extenso e numérico, existentes nas planilhas apresentadas, a Comissão procederá à 
diligência para que a licitante efetue a correção dos cálculos, mantendo os preços unitários e 
os quantitativos da planilha, no prazo de 02 (dois) dias úteis, passando a ter validade o 
resultado após a correção. 
 

10.0 A empresa NORDESTE ENGENHARIA LTDA:  
- Não apresentou regra de arredondamento na obtenção do preço unitário com BDI da 
planilha orçamentaria, apresentando diferença a maior no valor total. 
NOTA: 
No item 8.4 : "A Planilha do Excel deverá vir com arredondamento de 02 (duas) casas 
decimais, tanto no preço unitário quanto no preço total da obra". 
NOTA: 11.3.9 SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 
f) Que não apresentarem seus preços unitários e totais com arredondamento com 02 (duas) 
casas decimais, salvo nos casos em que não impliquem na alteração dos preços da 
proposta. 
 

10.1 A empresa CRL ENGENHARIA EIRELI:  
- Mesmo utilizando a regra de arredondamento para obtenção dos Preços unitários com BDI, 
foi verificado que o resultado deste valor, não foi obtido pelo preço unitário sem BDI, 
multiplicado pelo BDI apresentado na planilha orçamentaria do licitante. Desta forma, diversos 
itens estão divergentes em relação a análise de julgamento, acarretando diferença a menor 
no valor total. 
 
 
 

Camaçari, 03 de fevereiro de 2020 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Antônio Sérgio 
M de Sousa 
Presidente  
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