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RELATÓRIO 

 
 

PROCESSO N.º 01296.11.07.611.2019     CONC.030/2019 
OBJETO:Contratação de empresa especializada no serviço de execução de pavimentação 
asfáltica emCBUQ, contemplando execução de sistema de drenagem de águas 
pluviais com tubos de concreto, em vias urbanas da sede,nas localidades Parque 
 Real Serra Verde e Machadinho, do Município de Camaçari, Bahia.  
  

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:P J CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA; TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E 
CONSTRUÇÃO LTDA; SETEL CONSTRUTORA LTDA; SANJUAN 
ENGENHARIA LTDA; METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA;   
LN CONSTRUTORA LTDA; Q G CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA; 
PAVNORTE CONSTRUTORA LTDA; PATROL CONSTRUÇÕES LTDA e 
LIGA ENGENHARIA LTDA, atenderam de forma satisfatória ao exigido no Edital de 
convocação. 
 
 
 

1.2. Quanto as Proposta de Preços das licitantes relacionadas abaixo,não 
atenderam de forma satisfatória ao exigido no Edital de convocação. 

 
 
 

1.3. A empresa QUEIROZ PIMENTEL SERVIÇOS: 
- Apresentou nos itens 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9 E 5.5.1 da planilha orçamentaria, preços unitários 
superiores aos máximos admitidos 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. 
 
 

1.4. Quanto as Proposta de Preços das licitantes relacionadas abaixo,deverão atender as 
diligências solicitadas em um prazo de 02 (dois) dias úteis a contar 
desta publicação, efetuando-se as correções necessárias serão 
consideradas classificadas para próxima fase, conforme exigido no Edital de 
convocação. 
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1.5. A empresa CTA EMPREENDIMENTOS LEIRELI:  
- Apresentou erro de soma dos itens da planilha orçamentaria apresentada, resultando um 
decréscimono valor total de R$1.071081,96. Havendo correção dos erros, haverá como 
manter os preços unitários, desta forma, a proposta será considerada classificada. 
 
NOTA:11.3.2 Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos 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, passando a ter validade 
o resultado após a correção.  
 
 

1.6. A empresa EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDUSTRIA E 
SANEAMENTO LTDA: 

- Apresentou erro de multiplicação no item 3.1.12 da planilha orçamentaria apresentada, 
resultando um decréscimo no valor total de R$295,65. Havendo correção dos erros, 
haverá como manter os preços unitários, desta forma, a proposta será considerada 
classificada. 
 
NOTA:11.3.2 Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos 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, passando a ter validade 
o resultado após a correção.  
 
 

1.7. A Empresa JOTAELE CONSTRUTORA LTDA: 
- Apresentou a soma das parcelas da porcentagem simples e a porcentagem acumulada no 
Cronograma Físico-Financeiro, no valor de 86,94%, divergente do valor esperado de 100% 
(totalidade). Havendo correção dos erros, haverá como manter os preços unitários, 
desta forma, a proposta será considerada classificada. 
 
NOTA:11.3.2 Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos 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, passando a ter validade 
o resultado após a correção. 

 
 

1.8. A Empresa C B V CONSTRUTORA LTDA: 
- Apresentou erro de multiplicação no item1.5.1 da planilha orçamentaria apresentada, 
resultando um acréscimo no valor total de R$ 13,14. Havendo correção dos erros, haverá 
como manter os preços unitários, desta forma, a proposta será considerada classificada. 
 
NOTA:11.3.2 Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos 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, passando a ter validade 
o resultado após a correção.  

 
 

1.9. A Empresa S V C CONSTRUÇÕES LTDA: 
- Apresentou erro de multiplicação nos  itens4.2.1; 4.2.2 e 5.1.1 da planilha orçamentaria 
apresentada, resultando um acréscimo no valor total de R$ 13,14. Havendo correção dos 
erros, haverá como manter os preços unitários, desta forma, a proposta será considerada 
classificada. 
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NOTA:11.3.2 Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos 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, passando a ter validade 
o resultado após a correção.  

 
 

Camaçari, 11 de Fevereiro de 2020. 
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