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M a c                                                                                                        Concorrência  

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

ATA DE ANÁLISE E JULGAMENTO SOBRE O 
DILIGENCIAMENTO   do   dia 25/setembro/2018 

 
CONCORRÊNCIA n° 004/2018 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa para execução da manutenção corretiva, preventiva, ampliação, construção e 

recuperação de rede de drenagem e esgoto, no município de Camaçari – Bahia. 
 

 
 

O Município de Camaçari, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel, tendo em vista  os 

fatos narrados  no DILIGENCIAMENTO – Fase de Propostas de Preços, datada do dia 25/09/2018, concedendo 
às referidas empresas o prazo de 02 (dois) dias úteis para o saneamento. 
 
Transcorrido este prazo dado, Comissão Permanente de Licitação – Compel, de posse das respostas dadas 
em tempo hábil, passa a relatar o seguinte: 
 

 
1. Construtora BSM Ltda. 

 Em tempo hábil, ou seja, dia 27/09/2018 – protocolou e entregou planilha contendo as parcelas de subcontratação; 
no entanto, informou o percentual para a subcontratação igual a 0,99%, portanto, inferior ao exigido em Edital. 

 
 

2. Consórcio Camaçari Manutenção. 
 Em tempo hábil, ou seja, dia 26/09/2018 – protocolou e entregou  planilha contendo as parcelas de subcontratação; 

cujo percentual foi  de 30%, portanto, em conformidade com ao exigido em Edital. 

   
 
3. Metro Engenharia e Consultoria. 

 Em tempo hábil, ou seja, dia 26/09/2018 – protocolou e entregou declaração sem conter as parcelas de 
subcontratação; e ainda informou o percentual para a subcontratação igual a 0%, portanto, inferior ao exigido em 
Edital. 

  

  
4. PJ Construções e Terraplanagem. 

 Em tempo hábil, ou seja, dia 26/09/2018 – protocolou e entregou  planilha contendo as parcelas de subcontratação; 
cujo percentual foi  de 30%, portanto, em conformidade com ao exigido em Edital. 
 
 

5. RSH Construtora Ltda. 

 A licitante não se manifestou quanto ao diligenciamento, portanto, mantida a decisão anterior por parte Compel, ou 
seja, mantida sua Desclassificação. 

 

 
 

Publique-se no Portal de Compras do Municipio. 
 

Camaçari, 01 de outubro de 2018. 
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