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1 º - ATA INTERNA ANÁLISE PRELIMINAR 

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
PARA CUMPRIR DILIGENCIAS 

 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 005/2021 
 
PROCESSO N.º00267.11.07.611.2021 
 
 
Objeto é: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de 

manutenção preventiva e corretiva em unidades escolares, CIEI's e creches da rede 
municipal de ensino do município de Camaçari – Ba. 

 
LOTE- 04: 

 
 

Empresas participantes que deverão cumprir diligências: 
 ASL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
 GAN ENGENHARIA EIRELI  
 M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO  
 A3M CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI 
 CB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  

 

Quanto as Proposta de Preços das licitantes relacionadas que  deverão atender as 

diligências solicitadas no prazo 2  dias úteis  em cumprimento ao item 11.3.3,  caso não 

efetue as correções necessárias e/ou não cumpram as diligências elencadas, as 

empresasserão desclassificadas, conforme ossubitensprevisto no item 11.3 do Edital. 

 

 
1. ASL    CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA  

1.1. A composição de encargos sociais e a composição do BDI não atenderam, pois 
estão em desacordo com a sua opção no “Simples Nacional". 

 
2. GAN     ENGENHARIA EIRELI    

2.1. O cronograma financeiro apresentou erro na coluna referente ao décimo segundo 
mês e somatório acumulado. 

2.2. Não apresentou composição de encargos sociais em meio magnético. 
 
3. M3S    COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO   

3.1. A composição do BDI não atende, pois está em desacordo com a sua opção no 
“Simples Nacional”. 

3.2. O cronograma financeiro apresentou erro na coluna referente ao décimo segundo 
mês e somatório acumulado. 

 
4. A3M     CONSTRUÇ ES E CONSULTORIA EIRELI  

4.1. A composição do BDI não atende, pois está em desacordo com a sua opção no 
“Simples Nacional”. 
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5. CB    ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  

5.1. A composição do BDI não atende, pois está em desacordo com a sua opção no 
“Simples Nacional”. 

 
NOTA: Todas as licitantes que fizeram a opção ou enquadrada no “Simples Nacional, deverão 
apresentar quadro demonstrativo informando as alíquotas e partilhas redutoras, aplicadas a cada 
índice ao qual a empresa esta sujeita, conforme  Lei Complementar n° 155/2006. Caso licitante não 
seja mais optante pelo Simples Nacional deverá apresentar documentos comprobatório de sua 
situação atual. 
 

. Camaçari-Ba, 17 de janeiro 2022. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 
Antônio Sérgio Moura de Sousa 

Presidente  

em exercício  
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Membro 

 
Cibele Maria Araújo de 

Oliveira 
Membro  

 
 
 
 

Manoel Alves Carneiro 
 

Membro 

 


