
ATA  DE  ANÁLISE  E  JULGAMENTO / RESULTADO SOBRE AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS  DA EMPRESAS  PARTICIPANTES  DA 

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  nº 007/2018. 
 

 

Data Abertura: 17 de julho de 2018 
 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de urnas funerárias (adulto e infantil), 
ossuários e ruas de acesso interno nos cemitérios do município de Camaçari. (conforme Projeto 
Básico, planilhas e demais anexos)==================================== 

 

 

O Municipio de Camaçari, através da  Comissão Permanente de Licitação – Compel,  com base nos 
preços ofertados e  nas regras editalicias, torna público aos interessados que as citadas propostas de 
preços foram analisadas e julgadas, conforme  abaixo  detalhado: 
 

 CM  Construtora  Eireli. 
Quanto aos itens 01.01.02  /   01.03.01  /  01.03.02  /  01.03.08  - apresentaram  erro nos  cálculos dos 

valores totais; implicando em diferença de R$ 0,58 para maior no valor da sua proposta. 
 

Aplicando-se as regras contidas no subitem 11.2.2 do Edital, a Compel  decide  e  concede  a 

empresa o prazo de 02 (dois) dias úteis para efetuar a correção dos cálculos,  desde que não 

afete o valor global da sua proposta, conforme previsto no subitem 11.3.1 alínea “e” do Edital. 
 

Este prazo começa a contar do dia 25/07  até  26/07/2018. 
 

 

AJL Construções Ltda. 

Existem divergências nos descritivos dos serviços, passiveis de correção.  
Os itens 01.01.02  /  01.03.04  / 01.03.08  /  01.04.02  entre outros, apresentaram erros nos cálculos 

dos valores totais, implicando em diferença  de R$ 0,13 para menor no valor da sua proposta. 
 

Aplicando-se as regras contidas no subitem 11.2.2 do Edital, a Compel  decide  e  concede  a 

empresa o prazo de 02 (dois) dias úteis para efetuar a correção dos cálculos,  desde que não 

afete o valor global da sua proposta, conforme previsto no subitem 11.3.1 alínea “e” do Edital. 

Este prazo começa a contar do dia 25/07  até  26/07/2018. 
 

 

Osolev Construtora Ltda E P P. 

A licitante aplicou arredondamento na coluna das quantidades, pois em alguns serviços estão com  
mais  de duas casas decimais. 
 

Os preços com B D I  não são resultado do preço sem B D I – acrescido dessa taxa. 
 

Os preços unitários com e sem B D I não estão arredondados para duas casas decimais, entretanto, 
este descumprimento impactou em apenas  um  centavo  no valor global da sua proposta. 
 

Aplicando-se as regras contidas no subitem 11.2.2 do Edital, a Compel  decide  e  concede  a 

empresa o prazo de 02 (dois) dias úteis para efetuar a correção dos cálculos,  desde que não 

afete o valor global da sua proposta, conforme previsto no subitem 11.3.1 alínea “e” do Edital. 

Este prazo começa a contar do dia 25/07  até  26/07/2018. 
 

 
 

Publique-se no Portal de Compras do Municipio. 
 

Camaçari, 24 de julho de 2018. 
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