
 

 

 

CONCORRÊNCIA n° 004/ 2019 – R e e d i ç ã o 

PROCESSO N.º 00101.11.07.611.2019 

 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução das obras de recuperação e 

duplicação do viaduto do trabalhador, localizado na cidade de Camaçari – Bahia. 
 
 

DA FASE DE DILIGENCIAMENTO   E   SANEAMENTO  
 

Quanto  as  Propostas de Preços 
 
A Comissão Permanente de Licitação – Compel de posse  das  propostas de preços e planilhas orçamentárias, 
submeteu à equipe técnica e após análise e julgamento, detectando algumas inconsistências empresa  por  empresa, 
assim descrito: 

 
 

1. ANDRADE  MENDONÇA  LTDA  
O valor total informado para o item 1.2.1 (R$ 729.529,28) apresentou divergência de soma, pois deveria ser (R$ 
615.284,23).  
A proposta poderá ser corrigida conforme prevê o item 11.3.3 do Edital de convocação. 
Item 11.3.3 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 (...).  
As diligências deverão ser sanadas e apresentadas até sessão pública no dia 14/08/2019 às 14:00 hs no auditório da 
SESAU/SECAD (prédio vermelho), quando será DIVULGADO o resultado final desta fase de preços -  passando a ter validade o 
resultado após a correção. 

 
 
 

2  TOP   ENGENHARIA  LTDA  
A unidade de medida no item de serviço item 1.1.5 "BARRACAO PARA DEPOSITO DE EM TABUAS DE MADEIRA, 

COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)" da planilha 
orçamentária não foi informada.  
A proposta poderá ser corrigida conforme prevê o item 11.3.3 do Edital de convocação. 
Item 11.3.3 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 (...).  
As diligências deverão ser sanadas e apresentadas até sessão pública no dia 14/08/2019 às 14:00 hs no auditório da 
SESAU/SECAD (prédio vermelho), quando será DIVULGADO o resultado final desta fase de preços -  passando a ter validade o 
resultado após a correção. 

 
 
Camaçari, 12 de agosto de 2019 
 
 

Manoel  Alves  Carneiro 
Presidente em exercicio 
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