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ATA  DE  ANÁLISE   e   JULGAMENTO (interna)  DA  FASE   DE  
 

PROPOSTAS   DE   PREÇOS  -  CONCORRÊNCIA n° 008/2018 
 

 

Data Abertura: 03 de setembro de 2018  às  09:00 hs 
 
 

Objeto:a contratação de empresa de Engenharia para execução de manutenção de contenção de 

encostas, no Município de Camaçari, Bahia======================================================== 
 

 

Hoje, dia 24 / setembro / 2018, 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) , bem como  as  ATAS  da  Fase de 
Diligenciamento  (anexas ao processo), após análise (interna) minuciosa e criteriosa sobre os fatos, tornamos 
público o resultado desta fase,  assim  descrito  e  detalhado: 
 
 

1. P J Construções e Terraplenagem Ltda. 
1.1. A licitante informou as parcelas que serão objeto de subcontratação totalizando 8,37% do valor total da 

sua proposta, não atendendo o percentual de 30% exigido nos itens: 7.2;  11.2.3.3 e 13.5.2 do Edital, 
portanto sua proposta está desclassificada. 

 
2. C M Construtora Ltda. 

2.1. A proposta apresentada pela licitante atendeu em conformidade o exigido no Edital estando, portanto, 
classificada. 

 
3. Metro Engenharia e Consultoria Ltda. 

3.1. A licitante não apresentou composição do BDI, como também, não apresentou composição dos 
encargos sociais em meio digital. 

3.2. A composição do BDI impresso utilizou tipo de obra divergente do exigido em edital. 
3.3. A licitante informou que o percentual a ser subcontratado será de zero%, contrariando o exigido nos 

itens: 7.2;  11.2.3.3 e 13.5.2 do Edital, portanto sua proposta está desclassificada. 
 
4. Liga Engenharia Ltda. 

4.1. A licitante informou as parcelas que serão objeto de subcontratação totalizando 4,5% do valor total da 
sua proposta, não atendendo o percentual de 30% exigido nos itens: 7.2;  11.2.3.3 e 13.5.2 do Edital. 
Portanto sua proposta está desclassificada. 

 
5. Sanjuan Engenharia Ltda. 

5.1. A licitante informou as parcelas que serão objeto de subcontratação totalizando 5,90% do valor total da 
sua proposta, não atendendo o percentual de 30% exigido nos itens: 7.2;  11.2.3.3 e 13.5.2 do Edital. 
Portanto sua proposta está desclassificada. 

 
6. Nordeste Engenharia Ltda. 

6.1. A licitante informou as parcelas que serão objeto de subcontratação totalizando 3,95% do valor total da 
sua proposta, não atendendo o percentual de 30% exigido nos itens: 7.2;  11.2.3.3 e 13.5.2 do Edital. 
Portanto sua proposta está desclassificada. 

 
7. Qualy Engenharia Ltda. 

7.1. A licitante não apresentou composição do BDI, como também, não apresentou composição dos 
encargos sociais, quer em meio digital, quer impresso. 

7.2. A licitante não informou quais parcelas serão objeto de subcontratação conforme exigido no item 7.2, 
alínea ""b"" do Edital. Portanto sua proposta está desclassificada. 



 
 

2 
M a c                                                                                                        Concorrência  

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° 008/2018 

 
 

 

Este é  o  nosso  parecer. 
 
 
Publique-se no Portal do Municipio  e  no  D O E   dia 25 de setembro de 2018 – abrindo-se nesta data, o prazo 

recursal para os possíveis interessados. 
 
 

Camaçari, 24 de setembro de 2018. 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

ManoelAlves Carneiro 

Presidente em 

exercício 

 

Erasmo Antônio 

Rodrigues Santos 
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