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M a c                                                                                                        Concorrência  

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

ATA ANÁLISE e JULGAMENTO (interna)  PROPOSTAS DE PREÇOS 

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. 
 

 

Construtora BSM Ltda 
 As unidades dos itens 4.42 e 6.14 foram informadas com erro, gerando inconformidade do preço 

apresentado, bem como alteração do valor orçado, pois não seguiu conforme orientado na 
resposta ao questionamento nº 05 disponibilizado no portal de compras. 

Portanto, analisada e julgada como Proposta Desclassificada por não cumprir integralmente as 
regras editalícias. 

 
 

Consórcio Camaçari Manutenção 
 Apresentou proposta em conformidade com o exigido no Edital de convocação. 

Portanto, analisada e julgada como Proposta Classificada por cumprir integralmente as regras 
editalícias. 
 

 

Metro Engenharia e Consultoria Ltda 
 A descrição do item 4.25 foi informada com erro, contrariando o que fora orientado na resposta ao 

questionamento nº 06 disponibilizado no portal de compras. 
Portanto, analisada e julgada como Proposta Desclassificada por não cumprir integralmente as 
regras editalícias. 
 

 

PJ Construções e Terraplanagem Ltda 
 As unidades dos itens 4.42 e 6.14 foram informadas com erro, gerando inconformidade do preço 

apresentado, bem como alteração do valor orçado, pois não seguiu conforme orientado na 
resposta ao questionamento nº 05 disponibilizado no portal de compras. 

Portanto, analisada e julgada como Proposta Desclassificada por não cumprir integralmente as 
regras editalicias. 

 

RSH Construtora Ltda 
 As unidades dos itens 4.42 e 6.14 foram informadas com erro, gerando inconformidade do preço 

apresentado, bem como alteração do valor orçado, pois não seguiu conforme orientado na 
resposta ao questionamento nº 05 disponibilizado no portal de compras. 

 A descrição do item 4.25 foi informada com erro, descumprindo o orientado em resposta ao 
questionamento nº 06 disponibilizado no portal de compras. 

Portanto, analisada e julgada como Proposta Desclassificada por não cumprir integralmente as 
regras editalicias. 

 
 

Publique-se no Portal de Compras do Municipio  e  D O E – abrindo-se o prazo recursal previsto no Edital e no 
artigo 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

Camaçari, 03 de setembro  de 2018. 
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