
ATA  de Julgamento “interna”  sobre o conteúdo das Propostas de Preços ofertados em 

CDr/DVD – conforme exigências editalicias – Concorrência nr. 002/2018  
 

 

Data Abertura: 28 de março de 2018 - Horário: às 09:00 horas. 
 

 

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  E  CLASSIFICAÇÃO  FINAL (após a análise interna) 

 

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 

 
 

EMPRESA: QG Construções e Engenharia Ltda. 

Sua proposta de preços e demais anexos, inclusive o conteúdo do CDr/DVD foram 
minuciosamente vistos e analisados; cumprindo de forma completa e satisfatória. 
 
 

EMPRESA MA2 Construções Ltda – EPP 

Sua proposta de preços e demais anexos, inclusive o conteúdo do CDr/DVD foram 
minuciosamente vistos e analisados; cumprindo de forma completa e satisfatória. 
 

EMPRESA: RSH Construtora LTDA,. 

Sua proposta de preços e demais anexos, inclusive o conteúdo do CDr/DVD foram 
minuciosamente vistos e analisados; cumprindo de forma completa e satisfatória. 

 

CLASSIFICADAS - as empresas QG Construções e Engenharia Ltda, MA2 Construções Ltda - EPP e RSH 

Construtora LTDA, atenderam ao solicitado no Edital de convocação, portanto, todas estas 

propostas foram julgadas e consideradas CLASSIFICADAS. 
 

E, com base no subitem 7.2.2.1 do Edital:  

Alinea “D” - Dos proponentes, cujas propostas estiverem entre as 03 (três) menores nos termos do Edital, serão 

exigidos num prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, contados, excetuando-se a o dia da 

Publicação deste resultado, a entrega dos CDs/DVD “digital” e via impressas as composições dos 

preços unitários. 

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, 09 de abril  de 2018. 
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