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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

ATA  DE  ANÁLISE   e   JULGAMENTO (interna)  DA  FASE   DE  
 

PROPOSTAS   DE   PREÇOS  -  CONCORRÊNCIA n° 014/2018 
 

 

Data deste Julgamento: dia 07 de março de 2019 
 

Objeto: Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços 
de construção de loteamento com 56 casas - conforme projeto básico, planilhas e demais anexos, no 
Município de Camaçari, Bahia. 

 
 

Hoje, dia 07 / março / 2019, esteve reunida a Comissão Permanente de Licitação – Compel, cujo 
objetivo neste momento, é a análise, julgamento  e  emissão de relatório sobre esta fase. 
 
 

a Comissão Permanente de Licitação – Compel, de posse das Propostas de Preços das empresas 
participantes da 1ª. fase do certame, (vejam  ATA de credenciamento e dos preços ofertados) torna público aos 
interessados que após análise (interna) minuciosa e criteriosa, o resultado assim descrito: 
 

     Empresas  Participantes  desta  Fase  de  Propostas de Preços Preço Global Ofertado 

               R$ 

001 – C B S  Construtora  Bahiana  de Saneamento Ltda 

Atendeu todas as exigências em conformidade com o Edital; portanto, sua proposta de 
preços foi  julgada  e  considerada  Classificada. 

 

R$ 3.698.200,03 

002 – Nordeste Engenharia Ltda. 

Atendeu todas as exigências em conformidade com o Edital; portanto, sua proposta de 
preços foi  julgada  e  considerada  Classificada 
 

R$ 3.876.955,47 

003 – Construtora Pablo Ltda ................................................................Proposta Desclassificada 

1.1. A planilha orçamentária apresentada na proposta foi a anterior à reformulação, logo não atende. 

1.2. Não foram apresentados os arquivos digital. Foi apresentado DVD vazio." 
 

R$ 3.888.856,86 

004 – A M F – Engenharia e Serviços Ltda  

Atendeu todas as exigências em conformidade com o Edital; portanto, sua proposta de 
preços foi  julgada  e  considerada  Classificada 

 

R$ 3.988.414,42 

005 – SantaCruz  Engenharia  Ltda.................................................Proposta Desclassificada 
1.1 O cronograma físico / financeiro apresentou erro nos itens 3 e 4 

 

R$ 4.083.528,48 

006 – D F G  Construções Ltda – Me 

Atendeu todas as exigências em conformidade com o Edital; portanto, sua proposta de 
preços foi  julgada  e  considerada  Classificada 

 

R$ 4.181.092,69 

007 – Serv Electrin – Serv. Elétricos e Instrumentação Ltda           Proposta Desclassificada 

1.1 A proposta de preços apresentou os itens de serviços: 2.8.3; 2.8.4 e 2.8.5, com 

descrições divergentes daquelas informadas na planilha do orçamento base publicada 

no Edital 

 

R$ 4.185.418,28 

008 – L N  Construtora Ltda 

Atendeu todas as exigências em conformidade com o Edital; portanto, sua proposta de 
preços foi  julgada  e  considerada  Classificada 
 

R$ 4.314.068,42 

009 - Matos Construções Ltda ..............................................    ............Proposta Desclassificada 

1.1 A planilha orçamentária apresentada na proposta foi a anterior à reformulação, logo não atende. 

1.2 Não foram apresentados os arquivos digital da: planilha orçamentária; composição do BDI e 

encargos sociais." 

 

R$ 4.336.197,60 



 
 

2 
M a c                                                                                                        Concorrência  

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

010 – Construtora Faria Ltda – EPP 

Atendeu todas as exigências em conformidade com o Edital; portanto, sua proposta de 
preços foi  julgada  e  considerada  Classificada 
 

R$ 4.469.380,96 

011 – Shock – Instalações e Manutenção Ltda 

Atendeu todas as exigências em conformidade com o Edital; portanto, sua proposta de 
preços foi  julgada  e  considerada  Classificada.  

 

R$ 4.469.401,47 

012 – Reconart Construtora  Ltda 

Atendeu todas as exigências em conformidade com o Edital; portanto, sua proposta de 
preços foi  julgada  e  considerada  Classificada 
 

R$ 4.469.428,10 

013 – P J  Construções e Terraplenagem Ltda.... .............................Proposta Desclassificada 

1.1. - A proposta apresentou planilha orçamentária com preços superiores ao estimado nos  itens: 
01.01.01; 02.06.04; 02.08.06; 02.10.02 e 03.01.06, descumprindo o item 13.3 do Edital de 
convocação que diz:  
"11.3 Serão desclassificadas as propostas: 
a) Que apresentarem nas planilhas, preços unitários e totais superiores aos máximos admitidos na 
planilha do órgão, já inclusos o BDI." 

 

R$ 4.489.654,37 

014 – Concreta - - Tecnologia em Engenharia Ltda ...........................Proposta Desclassificada 

1.1. A planilha orçamentária apresentada na proposta foi a anterior à reformulação, logo não atende. 

1.2. Não foram aparentados os arquivos digital da: planilha orçamentária; composição do BDI e 
encargos sociais." 
 

R$ 4.709.916,72 

015 – CS  Construções e Empreendimentos Ltda ...........................Proposta Desclassificada 

1.2. Não apresentou composição do BDI em meio digital. 

1.3. A composição do BDI não atende, pois considerou desoneração enquanto a composição dos 
encargos sociais foi informada onerada." 
 

R$ 4.805.808,00 

 

 
 
Este é  o  nosso  parecer. 
 
 
Publique-se no Portal do Município  e  no  D O E– abrindo-se nesta data, o prazo recursal para os possíveis 

interessados. 
 

Camaçari, 11 de março de 2019 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

ManoelAlves Carneiro 
Presidente em 

exercício 
 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

 
Apoio 

Ricardo Santos  
Santana  

 
Apoio  

Antônio Sérgio Moura 
de Sousa 

 
Apoio 

José  Múcio jarjor 
Montenegro 

 
apoio 

 

 


