
3ª  ATA  - Sessão de Divulgação de Resultado sobre a Análise, Julgamento  
e  Decisões quanto às empresas Classificadas ou Desclassificadas  

 

  TOMADA  DE  PREÇOS nº 003/2019. 
 
 

Sessão de Resultado: dia 06 de  junho de 2019  às  13:30 hs 
 
Objeto: contratação de empresa especializada na EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA 

EDIFICAÇÃO DO CINE TEATRO, LOCALIZADA NA AVENIDA EIXO URBANO CENTRAL, NA CIDADE DE CAMAÇARI - BAHIA 
(conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 

 

 
Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  3ª ATA,  assim  descrito 
 

Ao dar inicio à abertura da sessão de divulgação de resultado, a Comissão Permanente de Licitação – COMPEL, 
através de seu presidente e equipe, torna público a quem interessar,  que no horário pré-estabelecido, ou seja, às 
13h30min do dia 06 (seis) do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove) observou e para tanto, faz constar 
que  NENHUMA empresa se interessou em enviar  seus representantes para participarem desta Sessão de 
divulgação de resultado sobre análise, julgamento e decisões quanto às empresas classificadas ou 
desclassificadas.  Diante desta situação, o Presidente e Equipe, decidiu por conceder mais 15 (quinze) minutos 
como tolerância para a provável chegada de RETARDATÁRIOS;================================================= 
 

E, transcorrido este prazo concedido e por TOTAL  DESINTERESSE de prováveis licitantes, portanto,  às 13hs e 45 
minutos,  a Comissão Permanente de Licitação - COMPEL, designada pelo Decreto nr. 7084, publicado no Portal 
do Município – torna PÚBLICO a quem interessar  que  NÃO HOUVE NENHUM INTERESSADO  em participar do certame 
para divulgação do resultado, conforme abaixo explicitado e detalhado: 
 

Empresas  Participantes  desta  Fase  de  Propostas de Preços Valor  Global  
Ofertado R$ 

01 – Pedra Construtora Ltda  
1.1. O valor final da composição do BDI não atende, pois não está de acordo com a aplicação da formula 
recomendada no Acórdão 2622/2013. 
1.2. Fora apresentados preços unitários com BDI superiores ao estimado a exemplo dos itens 1.1 e 5.14. 
1.3. A unidade do serviço do item 1.1 foi informado divergente da planilha de referência. 
1.4. Apresentou descrição de serviços divergentes da planilha de referência a exemplo dos itens: 12.43, 
12.44 e 14.6. 

1.5. Apresentou cronograma em meio magnético, onde não foram informadas as descrições dos serviços 

/ atividades, como também não o apresentou cópia impressa. 

R$ 1.615.756,59 
Desclassificada 

02 - Gan  Engenharia  Ltda 
2.1  Atendeu todos os requisitos 

R$ 1.771.796,74 
Classificada 

03 – AMF - Engenharia e Serviços Ltda  
3.1   Atendeu todos os requisitos 

R$ R$ 1.842.715,68 
Classificada 

04 -  Shock - Instalações e Manutenção Ltda  
4.1 Atendeu todos os requisitos 

R$ 1.884.129,58 
Classificada 

05  – I P Q Engenharia Ltda 
5.1   Atendeu todos os requisitos 

R$ 1.961.312,42 
Classificada 

 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação dá a 
sessão por encerrada. Nada mais havendo a tratar ou 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 e pelos representantes das Empresas. ===================================== 

 
Camaçari, 06 de junho  de 2019. 
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