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CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 030/2019 

 

PROCESSO N.º 001296.11.07.611.2019 

 
SECRETARIA - SEINFRA 

 
OBJETO:contratação de empresa especializada no serviço de execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, 

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, Ba 

 

ANÁLISEDADILIGÊNCIA  
 

FASEDEPROPOSTAS DE PREÇOS 
 
 

1. Quanto alicitanteSVC CONSTRUÇÕES LTDA apresentou sua proposta de preços conforme 
diligenciado, entretanto, o valor global da proposta foi alterado de R$ 13.609.774,25para R$ 
13.608.341,08 importando em diferença de R$ 1.433,17para menor. Logo, a resposta à diligência não 
cumpriu com o exigido no Edital de convocação: 

11.3 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 
(...) 
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. 

(...) 
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. 

 
 

2. E, quanto alicitanteCBV CONSTRUTORA LTDAapresentou proposta de preços conforme diligenciado 
tendo sido corrigido a multiplicação do item1.5.1 da planilha orçamentária o que alterou o valor da 
proposta de R$ 13.347.554,33 para R$ 13.347.541,19, logoR$13,14 para menor. Portanto, a resposta 
à diligência não cumpriucom o exigido no Edital de convocação: 

11.3 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 
(...) 
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. 

(...) 
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. 
 

 
 

3. E, alicitanteCTA EMPREENDIMENTOS EIRELI apresentou proposta de preços conforme diligenciado, 
entretanto, o valor global da sua proposta foi alterado de R$ 11.020.442,27 para R$ 12.091.524,23 
importando em diferença de R$ 1.071.081,96 para maior. Logo, a resposta à diligência não 
cumpriucom o exigido no Edital de convocação: 

11.3CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 
(...) 
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. 

(...) 
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. 
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4. A licitante EBISA - ENGENHARIA BRAS. IND. E SANEAMENTO LTDAapresentou proposta de 

preços conforme diligenciado tendo sido corrigido a quantidade do item de serviço 3.1.12 
"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM. REF. SINAPI 94993" de 13.456,16 m
2
 

para 13.465,16 m
2
 resultando em alteração do valor global da proposta de R$ 11.733.537,14para 

R$11.733.832,79, logo R$295,65 para maior. Logo, a resposta à diligência não cumpriucom o 
exigido no Edital de convocação: 

11.3CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 
(...) 
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. 

(...) 
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. 

 
 
 

5. E, quanto a empresa CONSTRUTORA JOTAELLE LTDA apresentou proposta de preços conforme 
diligenciadocom as devidas correções no seu cronograma fisco - financeiro. 
 
 
Camaçari, 14 de fevereirode 2020. 
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