CONCORRÊNCIA Nº 003/22 - Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de
Engenharia para execução da ETAPA 1 do Centro de Excelência em Educação Profissional e
Assistência Técnica Rural em Integração Lavoura Pecuária Floresta – ILPF / Senar – AR/MT,
com fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos necessários
à plena realização dos serviços, conforme detalhamento dos serviços disposto no Projeto
Básico – Anexo I e todos os demais anexos deste edital.
COMUNICADO Nº 007
1) ERRO ARITMÉTICO VERIFICADO NA PROPOSTA DE PREÇOS E CORRIGIDO PELA
CEL
A CEL identificou erro aritmético na proposta de preços da licitante CIVIL ENGENHARIA
LTDA. (anexo 1), consubstanciado pela soma, em duplicidade, da célula da planilha
correspondente ao item 535-Instalações de Prevenção e Combate à Incêndio do Bloco B (fls.
11), acarretando em um acréscimo indevido de R$ 1.017,14 (Hum mil, dezessete reais e
quatorze centavos) no valor correspondente ao item 276 – Bloco B (fls. 7), bem como no valor
global da proposta.
Nos termos do item 6.12 do edital a CEL promove a correção dos valores
correspondentes ao item 276 – Bloco B para R$ 856.045,12 (Oitocentos e cinquenta e seis mil e
quarenta e cinco reais e doze centavos), e do valor global da proposta para R$ 9.148.597,04
(Nove milhões, cento e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e quatro centavos).
Quanto aos preços unitários, a planilha atende às exigências editalícias, não
ultrapassando os valores de referência do Senar.
2) APONTAMENTO DE FALHA FORMAL NA PROPOSTA DE PREÇOS
A CEL identificou erro formal na proposta de preços da licitante CIVIL ENGENAHARIA
LTDA., consubstanciado pela incompatibilidade entre o prazo de execução indicado de forma
correta – 217 (duzentos e dezessete) dias corridos, que foi esboçado equivocadamente em
planilha de 12 (doze) meses às fls. 49 de sua proposta de preços.
Nos termos do item 6.11 do edital, para fins de sanar a falha formal apontada, a CEL
solicita à licitante CIVIL ENGENAHARIA LTDA. o encaminhamento imediato de proposta de
preços em formato digital, ajustada quanto aos valores corrigidos indicados no item 1 deste
comunicado, e à planilha do cronograma de execução adequada quanto ao prazo de execução
indicado para o e-mail cel@senar.org.br
O presente Comunicado nº 007 encontra-se disponibilizados a partir da sua publicação,
no site institucional do SENAR, através do link www.cnabrasil.org.br/senar/licitacao.
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