
ATA  de Julgamento “interna”  sobre as Composições de Preços Unitários – conforme exigências 

editalicias – quanto  às   PROPOSTAS  DE  PREÇOS  
 

C O N C O R R Ê N C I A  nº 002/2018  
 

Objeto. A contratação de empresa para execução da manutenção e limpeza de canais e obras 
d’arte corrente, recuperações onde danificado, no Município de Camaçari - Bahia. 
 

 

Da Análise  interna  de  empresa  por  empresa,  assim detalhado: 
 

MAPA  COMAPARATIVO  DAS 03 EMPRESAS MELHORES  CLASSIFICADAS (conforme ATA anterior) 

EMPRESA VALOR 

001  - QG Construções e Engenharia LTDA. R$   9.763.427,64 

002  - MA2 Construções Ltda - EPP. R$ 11.048.796,54 

003  - RSH Construtora LTDA. R$ 11.561.597,55 

 

Da Análise  interna de empresa por empresa,  assim detalhado: 
 

Conforme o estabelecido na ATA de Julgamento  das  Propostas de Preços realizada no dia 

09/04/2018 e Publicada no Portal de Compras no dia 10/04/2018, fora concedido às empresas 

acima mencionadas, o prazo 02 (dois) dias, contados a partir do dia 11/04  até às 17:00hs do 

dia 12/04/2018, para a entrega da composição de preços unitários acompanhada do CDr / DVD 
 

Transcorrido este prazo concedido,  temos a arguir / detalhar  os  fatos:  
 

EMPRESA: R S H  Construtora  Ltda. 
 

Apesar do prazo concedido, conforme ATA publicada no Portal de Compras do Municipio;  a a empresa 
em questão NÃO SE MANIFESTOU e demonstrando total desinteresse, não apresentou suas composições de 
preços unitários e também não apresentou / entregou CDr/DVD - portanto, descumprindo as exigências 
editalicias; o que motivou sua Desclassificação no certame.============================================== 
 

EMPRESA: M A 2  Construções  Ltda – E P P. 
 

Conforme foi exigido, a referida empresa apresentou em tempo hábil, suas composições de preços 
unitários  e o conteúdo do CDr/DVD; que de imediato, foram minuciosamente vistos e analisados; 
cumprindo de forma completa e satisfatória.========================================================== 
 

EMPRESA Q G  Construções  e  Engenharia Ltda  
 

A licitante apresentou sua composição de preços unitários em meio magnético. Houve  divergências dos 
preços dos itens:1.2; 2.4; 2.5; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 4.4; 4.10 e 4.11, quando comparados com a planilha 
apresentada juntamente com a proposta de preços no dia 28 de março de 2018. Apesar da divergência 
dos preços o valor global da proposta não sofreu alteração. Neste momento, a Comissão Permanente de 
Licitação, concede o prazo de 02 dias úteis, para que sejam feitas as correções; reapresentando nova 
composição, desde que não interfira / altere o valor global da sua proposta original.================= 
 

Do Resultado: Publique-se no portal de compras do Municipio. 
 

Nada mais havendo a tratar, esta sessão foi encerrada e para constar, foi lavrada a presente Ata, que 
depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim. __________________que digitei, pelo 
Presidente e demais membros da Comissão de Licitação. 
 

Camaçari, 02 de maio de 2018. 
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