
 
 

1 
M a c                                                                                                        Concorrência  

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

CONCORRÊNCIA n° 004/2018 
 
 

OBJETO: Contratação de empresa para execução da manutenção corretiva, preventiva, ampliação, construção e 

recuperação de rede de drenagem e esgoto, no município de Camaçari – Bahia. 
 

 
DA  FASE  DE  ANÁLISE   E   DILIGENCIAMENTO 

 
A Comissão Permanente de Licitação – Compel, de posse dos recursos interpostos acerca do julgamento das 
propostas de preços pelas empresas Construtora BSM Ltda, Metro Engenharia e Consultoria, PJ Construções e 
Terraplanagem, bem como das contrarrazões do Consórcio Camaçari Manutenção, realizou sessão interna para 
definir o que segue. 
 
Na linha do quanto argumentado pela PJ Construções e Terraplanagem, a Comissão verificou que nenhuma das 
empresas participantes informou conforme o edital quais parcelas serão objeto de subcontratação 
obrigatória, o que é critério de classificação das propostas e assinatura do contrato.  
 
Assim, diante do poder de revisão dos próprios atos e necessidade de sanar o vício constante no procedimento, a 
Comissão diligencia as licitantes na forma abaixo, deixando suspenso o julgamento dos recursos interpostos, para 
após o cumprimento desta, decidir em apenas um ato acerca da classificação das propostas no presente certame. 
 

 
1. Construtora BSM Ltda. 

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

 

2. Consórcio Camaçari Manutenção. 

 A licitante não informou quais parcelas serão objeto de subcontratação conforme exigido no item 7.2, alínea "b" do 

Edital. 
 
3. Metro Engenharia e Consultoria. 

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

 
4. PJ Construções e Terraplanagem. 

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

5. RSH Construtora Ltda. 

 A licitante não informou quais parcelas serão objeto de subcontratação conforme exigido no item 7.2, alínea "b" do 

Edital. 
 

 
Observação:  

 
Com base nas regras Editalicias, subitem 10.7  estamos neste momento, concedendo as citadas empresas 
O prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta publicação no Portal de Compras do Municipio, para o 
cumprimento das exigências editalicias. 
 

O não cumprimento destas exigências no prazo estipulado, acarretará na DESCLASSIFICAÇÃO da 
empresa no certame. 
 

Publique-se no Portal de Compras do Municipio. 
 

Camaçari, 25 de setembro de 2018. 
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