
LOTE I I - ATA de recebimento, análise, julgamento e decisão quanto ao Teor da proposta de preços da empresa 

MILA CONSTRUÇÕES LTDA - ME – amparada pela Lei 123 (das microempresas e EPP) 

  CONCORRÊNCIA nº 001/2019. 
 

Dia do Recebimento e do Julgamento: dia 26 de julho de 2019 
 

Objeto: LOTE I I contratação de empresa especializada para construção e requalificação das áreas de 

acessibilidades (Distritos de Abrantes, Monte Gordo  e  Parque Verde II) - Município de Camaçari - 
Ba.(conforme Projeto Básico e Planilhas anexas ao processo).======================================================== 

 

LOTE I I - conforme as peças que compõem o processo, inclusive todos os relatórios e ATAS  Lote a  Lote; 

resultados sobre todas as fases do certame; principalmente no que se refere à  publicação do dia 24 de julho/2019 
(portal de compras do município e Diário Oficial do Estado), na  qual  fora  concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis  para as 
empresas amparadas pela Lei nr. 123 (se manifestarem por escrito) apresentado nova proposta de preços / planilhas, 

cobrindo o preço ofertado pela empresa melhor classificada Sanjuan Engenharia Ltda.================================ 

 

Portanto, no prazo legal e previsto, a 2ª. empresa melhor classificada neste lote, a MILA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, 
amparada pela Lei nr. 123, se manifestou e protocolou nesta data 25 de julho/2019 “tempestivamente” perante a 

Comissão de Licitação – Compel, sua nova proposta de preços no valor global de R$ 4.702.358,97, aceitando as 

regras previstas, cobrindo o preço ofertado pela empresa Sanjuan Engenharia Ltda.======================================== 

 
E, seguindo as regras do edital, a proposta de preços, planilhas / CD-r e demais anexos, foram submetidos à análise 
técnica da Compel para a devida conferência do teor / cálculos da referida proposta========================================== 

 

Fase final e conclusiva:  tornamos público a quem interessar que a documentação / proposta /planilhas / CD-r  foram 

analisados, julgados e considerados como “aprovados”, portanto, a proposta ofertada pela empresa MILA 

CONSTRUÇÕES LTDA – ME, fora aceita por atender todos os requisitos, passando a ser  melhor classificada neste lote. 
 

E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação dá a 
sessão por encerrada. Nada mais havendo a tratar ou 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 e pelos representantes das Empresas. ================================================== 
 
Publique-se no portal de Compras do Municipio. 

 
Camaçari, 26 de julho de 2019. 
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