
ATA  de Julgamento “interna”  sobre a Composição de Preços Unitários – fase de 

PROPOSTA  DE  PREÇOS  da 2ª. empresa melhor classificada – por  estar   

Amparada   pela Lei  nr. 123  (das micros e pequenas empresas) 
 

 

CONCORRÊNCIA   PÚBLICA  nº 006/2017  
 
 

 

Objeto. contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e complementares 

de infraestrutura, contemplando: Geometria; Plani-altimétrica; Terraplenagem; Sinalização; 
Pavimentação; Drenagem; Paisagismo; Contenção das Obras de reconstrução e pavimentação 
do sistema viário nos distritos de Monte Gordo, Abrantes e Sede no Município de Camaçari / Ba. 

 

 

 

 

Da Análise  interna (composição de preços unitários)  assim detalhado: 
 
 

MAPA  COMAPARATIVO  E  CLASSIFICAÇÃO    

(antes da  análise  da 2ª. classificada  EPP / ME ) 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS PREÇO GLOBAL / Classificação Final 

 
001 – VIATEC  ENGENHARIA LTDA – ME   
           Empresa  foi  Inabilitada no certame 

R$  2.252.730,00 – 1º  lugar  
 

002 – OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA. R$  2.559.238,85 – 2º  lugar  

003 – GEOMÉTRICA – ENGENHARIA  DE  PROJETOS  LTDA. R$  2.583.991,15 – 3º  lugar  

004 -  TERRA PROJETOS – Topografia e Construção Civil Ltda  - Me R$ 2.598.770,25  - 4º lugar  
 

 

OBSERVAÇÃO: com a INABILITAÇÃO da empresa  classificada em 1ª. lugar no certame, a  empresa 

TERRA PROJETOS – Topografia e Construção Civil Ltda  - Me, fazendo  uso das prerrogativas e 
amparada pela Lei Federal nr. 123 – das Micro e pequenas empresas, propôs e ofertou Menor Preço 

Global, cobrindo o preço da 2ª. empresa melhor classificada até então, neste caso, a  OESTE – 

ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA – ofertando e reformulando 

sua nova proposta de preços no valor global de R$ 2.526.749,10 – o que foi aceito pela Compel – veja 
maiores detalhes estão explicitados em ATA anterior e apensada no processo===================== 

 
 

Conforme as regras editalicias, a Comissão Permanente de Licitação – Compel,  de posse das 

composições de preços impressas e em CDr / DVD, submeteu a equipe técnica para 
conhecimento e análise dos fatos. 
 

EMPRESA: TERRA PROJETOS – Topografia e Construção Civil Ltda  - Me. 
 

Em tempo hábil, a referida documentação / composição de preços e CDr foram analisadas; cujo  

resultado foi pela “aprovação” , por estar em conformidade com o exigido em Edital; portanto, a empresa 
em questão está classificada, passando a ser a 1ª. empresa  classificada na tabela -  conforme acima 
explicitado no campo das observações.=================================================== 
 

Realizada a transcrição da classificação geral, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, usando 

e aplicando o que determina o Art. 48 alíneas “a” e “b” da Lei Federal nr. 8.666/93 e nas regras 

editalicias, verificou-se que a empresa TERRA PROJETOS – Topografia e Construção Civil Ltda  - 

Me., teve sua proposta de preços classificada  em 1º lugar,  aplicando-se as regras contidas no artigo 48 

da Lei Federal nr. 8.666/93.========================================================================= 
 

Com base no art. 109 da Lei Federal nr. 8.666/93 e suas alterações, abre-se o prazo recursal. E, não 

havendo, fica marcada nova sessão para abertura do Envelope de Habilitação no dia 05/06/2018, às 

13:30 hs. no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
situado na Av. Francisco Drummond, s/nº, Prédio “vermelho” da Secretaria de Saúde, térreo, Centro 
Administrativo, Camaçari, Ba. 



 

 

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, 23 de maio de 2018. 
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