
Aviso   de   Convocação 
 

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  nº 003/2017 – R e e d i ç ã o 
 

 

 

Objeto. é a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de manutenção e 
adequação de Prédios Públicos no Município de Camaçari – Bahia. 

 

Abertura       : 05 de fevereiro de 2018  -  Horário: 09.00 horas 
 

Ata de Reunião Interna sobre  as  empresas que participaram da 1ª REUNIÃO 

 – de Credenciamento  e  que  não  apresentaram  os  CD’s  exigidos no Edital. 
 

Conforme os fatos e relatos citados em ATA realizada nesta data, 05/02/2018 – auditório do Gabinete, 
ficou  registrado a presença de 12 (doze) empresas participantes desta fase. 
 

E, dentre os fatos ali narrados, ficou  registrado que  as  empresas que não apresentaram os CD’s, foram  
 

CRB CONSTRUTORA LTDA - (Não apresentou o CD) 

QG CNSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Não apresentou o CD) 
 
 

E, apesar de não ter sido detectada a ausência de  CD  na  proposta da empresa ASTEC CONSTRUÇÕES 

EIRELE – EPP , a Comissão Permanente de Licitação – Compel, ao analisar e ao revisar as Propostas de 
preços, no que tange aos referidos  CD’s que  deveriam  ser  apresentados, neste momento,  verificou-se 
que a referida empresa não  anexou à  sua proposta de preços  o  CDr  exigido em Edital.  
 
 
Portanto, feita a correção e a  ressalva, a  Comissão Permanente de Licitação – Compel, usando das 
prerrogativas previstas em Lei e no Edital e, por se tratar de um fato superveniente, aplica o que está 

previsto nas exigências contidas no ítem 11.2.3 do Edital, assim  transcrito:  
11.2.3 Quando não apresentar o CD-R contendo Planilha de Orçamento Sintético; (II) Planilha de 

Composição Analítica de BDI; (III) Planilha de Encargos Sociais e a Composição do BDI 
impressos e no programa Excel em arquivo eletrônico gravado em CD -R, personalizada 
da empresa, conforme Anexo II deste Edital, a Comissão procederá diligência para que a 
licitante apresente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o CD -R contendo Planilha de 
Orçamento, juntamente e a  Composição do BDI, sob pena de desclassificação. 

 
 

Portanto, tornamos Público aos interessados, a concessão de prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do dia 07 de fevereiro de 2018; para o conhecimento, providências e a entrega dos  referidos  

CD’s.   Salientamos que, transcorrido  este prazo concedido e as  empresas que não cumprirem, terão 

suas propostas de preços  automaticamente  desclassificadas. 
 
Camaçari, 06 de fevereiro de 2018. 
 

Comissão  Permanente de Licitação – Compel 
 

Manoel  Alves Carneiro 
Presidente em exercício 

 


