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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
• Julgamanto das Propostas de Preços  da Concorrencia 004/2017 – 

COSEL-INFRA  - Objeto: Contratação de empresa especializada para 
obras de manutenção, conservação e recuperação de pavimentação em 
C.B.U.Q. no Município de Simões Filho – BA, conforme especificações e 
quantitativos estimados constantes no Edital e em seus anexos. 

• Errata do Aviso de Licitação Concorrência Pública Nº007/2017. 
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JULGAMANTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
 CONCORRENCIA 004/2017 – COSEL-INFRA 

 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para obras de manutenção, 
conservação e recuperação de pavimentação em C.B.U.Q. no Município de Simões 
Filho – BA, conforme especificações e quantitativos estimados constantes no Edital 
e em seus anexos. 
 
 
A Comissão Setorial de Licitações da Secretaria de Infraestrutura, torna público aos interessados, 
que após análise das Propostas de Preços pela Comissão de licitação e Departamento de 
Engenharia decide: 
 

A) GAN ENGENHARIA LTDA 
 
- NÃO apresentou as licenças ambientais da jazida e da usina de C.B.U.Q. 
descumprindo os itens 7.1.6.e 7.1.7 do edital.  
 
- Descumprimento do item 7.12 do Edital:  
   - Composição de preço unitário do item 4.6 da planilha orçamentária - Reforço do 
subleito incorreta: faltam materiais e equipamentos. 
 

B) CONSTRUTORA RIO BONITO EIRELI – ME 
 
- NÃO apresentou as licenças ambientais da jazida e da usina de C.B.U.Q. 
descumprindo os itens 7.1.6.e 7.1.7 do edital. 
- Descumprimento do item 7.1.3 do Edital:  
  - Cronograma Físico-financeiro do Lote I: o total acumulado do mês 12 (R$ 
4.318.900,24) diverge do total geral (R$ 4.307.511,46). 
 - Descumprimento do item 7.12 do Edital:  
  - NÃO Apresentou as Composições de Preços Unitários de todos os serviços 
constantes da planilha orçamentária, detalhando materiais, equipamentos e mão 
de obra com seus respectivos itens, contendo encargos e BDI utilizados. 
- Descumprimento dos itens 7.16 e 7.17 do Edital:  
  - NÃO Apresentou as declarações de disponibilidade dos volumes necessários 
dos materiais de jazida e de usina, no período de vigência do contrato. 
  

C) CONSTRUPOLLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 
 
  -  NÃO apresentou a licença ambiental da usina de C.B.U.Q. descumprindo o item 
7.1.7 do edital.  
   - Descumprimento do item 7.16 do Edital:  
   - Apresentação em cópia simples, sem autenticação, da Licença Ambiental da 
jazida de brita. 
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   - NÃO apresentou a Licença Ambiental da jazida de areia e nem a declaração de 
disponibilidade dos volumes necessários dos materiais de jazida, no período de 
vigência do contrato. 
- Descumprimento do item 7.1.2 do Edital:  
  - Os preços unitários estão superiores a tabela SINAPI e o ORSE. 
- Descumprimento do item 7.1.3 do Edital:  
  - NÃO apresentou o Cronograma Físico-Financeiro, detalhado, em parcelas 
mensais, contendo valores simples e acumulados, totalizados horizontalmente e 
verticalmente, por etapas de serviços. Em conformidade com o ANEXO III do Edital. 
 
D) METRO ENGENHARIA LTDA  
- Descumprimento do item 7.12 do Edital:  
   - Composições de preços unitários dos itens 2.2.6, 4.2 e 4.15 da planilha 
orçamentária – Carga manual de entulho em caminhão basculante com 6,00 m3 
incorreta: falta o equipamento caminhão basculante com 6,00 m3. 
 
E) AMM EMPREEDIMENTOS LTDA  
A Empresa ATENDEU às exigências contidas no Edital. 
 
F) P.J. CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA  
A Empresa ATENDEU às exigências contidas no Edital. 
 
G) GRAUTECH CONSTRUTORA LTDA  
 
- Descumprimento do item 7.1.4 do Edital:  
 - Com a aplicação das taxas adotadas pela empresa na fórmula constante no 
modelo de Detalhamento de BDI/LDI, conforme anexo XIX, o valor corrigido do BDI 
utilizado é 26,47 %. 
Por isto, todos as composições de preços unitários estão incorretas. 
   
- NÃO apresentou a licença ambiental da jazida de areia, descumprindo o item 7.1.6 
do edital. 
 
-  A declaração da Pedreira Omacil Comércio e Industria Ltda NÃO está em papel 
timbrado e NÃO contém os dados de identificação da pessoa que assina. 
 
 
H) SAN JUAN ENGENHARIA LTDA  
A Empresa ATENDEU às exigências contidas no Edital. 
 
I)  MAZZA ENGENHARIA LTDA  
A Empresa ATENDEU às exigências contidas no Edital. 
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Após avaliação das Propostas de Preços das Licitantes, nós desclassificamos as 
seguintes empresas: GAN ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA RIO BONITO 
EIRELI – ME, CONSTRUPOLLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,  
GRAUTECH CONSTRUTORA LTDA e METRO ENGENHARIA LTDA por NÃO 
atenderem às exigências contida no Edital. 
 
E classificamos as empresas: AMM EMPREEDIMENTOS LTDA, P.J. 
CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, SAN JUAN ENGENHARIA LTDA 
e MAZZA ENGENHARIA LTDA 
 
Desta forma, não havendo interposição de Recursos fica desde já marcada a data 
da abertura da habilitação da empresa AMM EMPREEDIMENTOS LTDA, 
classificada em primeiro lugar, para o dia 02-10-2017 às 09:30 no auditório da 
Comissão de Licitação da Prefeitura de Simões Filho. 
 
 
 
Isacarla dos Santos Silva 
Presidente da Comissão Setorial de Licitação - INFRA 
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