
2ª. ATA  - RESULTADO  FINAL  sobre  a  Análise   das  PROPOSTAS  

DE  PREÇOS  -  CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  nº 007/2018. 
 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de urnas funerárias (adulto e infantil), 
ossuários e ruas de acesso interno nos cemitérios do município de Camaçari. (conforme Projeto 
Básico, planilhas e demais anexos)===================================================== 

 

Hoje, 02 de agosto de 2018, a Comissão Permanente de Licitação, esteve reunida, cujo objetivo e a 
análise das propostas de preços “internamente”, cujo resultado sobre as empresas que apresentaram 

erros de cálculos em “centavos” em suas propostas, a Comissão Permanente de Licitação – 

Compel,  com base nas regras Editalicias, concedeu  prazo legal  para  as devidas correções  para 
as  empresas  mencionadas  na  ATA  realizada “internamente”  dia 24 / 07 /2018, que de imediato, 
fora  Disponibilizada no Portal de Compras do Municipio  no  dia 24 / 07 /2018. 
 

E, transcorrido  este prazo concedido, a Comissão Permanente de Licitação – Compel,  já de posse 
das correções, passa neste momento,  relatar os fatos  e  Classificação   desta fase,  assim  
detalhado  e  descrito: 

 

Relação  das  Empresas  que  participaram  da  Abertura do Certame: 
 

MAPA  COMPARATIVO   DOS  PREÇOS    OFERTADOS    
 

 

Classificação  /  Empresas 

Preço Global 

Ofertado R$ 

Classificação 

001 – C M  Construtora  Eireli. 
Conforme publicação no Portal de Compras do Municipio, foi concedido a empresa o prazo de 02 

(dois) dias para as correções de cálculos;  E,  transcorrido este prazo, a empresa cumpriu as 

exigências, apresentando em tempo hábil, portanto, cálculos corrigidos e aceitos pela  COMPEL 

R$ 1.946.980,48 

1ª.  lugar 

002 – NTW Engenharia, Obras e Serviços Ltda. 
Os preços dos itens: 01.03.02; 01.03.07; 01.07.02; 02.03.02; 02.03.06; 02.06.02, R$13,13 estão 
superiores aos preços estimados pela PMC para estes itens, tendo como valor R$ 11,13, 
descumprindo o que determina o item 11.3 do instrumento convocatório "11.3 Serão 
desclassificadas as propostas: 11.3.1 Que apresentarem nas planilhas, preços unitários e totais 

superiores aos máximos admitidos na planilha do órgão, já inclusos  o  BDI. 

R$ 2.290.243,06 

Desclassificada 

003 – AJL Construções Ltda. 

Conforme publicação no Portal de Compras do Municipio, foi concedido a empresa o prazo de 02 

(dois) dias para as correções de cálculos;  E,  transcorrido este prazo, a empresa cumpriu as 

exigências, apresentando em tempo hábil, portanto, cálculos corrigidos e aceitos pela  COMPEL – 

sem que isso interferisse  no valor  global de sua proposta 

R$ 2.373.962,71 

2º lugar 

004 – Reconart Construtora Ltda. R$ 2.491.648,78 

3º lugar 

 

005 – Osolev Construtora Ltda Epp. 

Conforme publicação no Portal de Compras do Municipio, foi concedido a empresa o prazo de 02 

(dois) dias para as correções de cálculos;  E,  transcorrido este prazo, a  referida empresa não se 

interessou e nem tampouco  cumpriu o exigido. 

R$ 2.563.325,28 

Desclassificada 

006 – DFG Construções, Projetos e Comércio Ltda. R$ 2.682.749,05 

4º lugar 

 

007 – PJ Construções e Terraplanagem Ltda.  R$ 2.685.609,08 

5º lugar 

 

008 – Cland Construção e Locação Ltda ME. 
A composição de encargos sociais não atende, pois utilizou índice para o INSS igual a 20% em 
desacordo com a composição do BDI informado que  se encontra  desonerado.  
Os produtos não foram arredondados para duas casas decimais, apesar de não promover 
alteração significativa no valor total da proposta. 

R$ 2.839.711,15 

Desclassificada 
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E, finalmente, realizada a análise e transcrita a classificação das propostas de preços (página 

anterior),  publique-se o resultado no Portal de Compras do Municipio – abrindo-se a partir desta 
data, o prazo recursal. ============================================ 
 

Não havendo interposição de recursos, fica desde já marcada nova reunião / sessão para a 

abertura do Envelope de habilitação, cuja sessão dar-se no dia 10 de agosto de 2018  ás 

09:30 hs no mesmo prédio / local / auditório============================================ 
 

 

Camaçari, 02 de agosto de 2018. 
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