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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° 006/2018 
 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a Construção de 06 (seis) creches pré-escola Tipo 01 – 

Padrão F N D E da Rede Municipal de Ensino de Camaçari – BA 

 

Hoje, dia 27 / agosto / 2018, esteve reunida a Comissão Permanente de Licitação – Compel, cujo 
objetivo neste momento, é a análise e emissão de relatório sobre esta fase. 
 

a Comissão Permanente de Licitação – Compel, de posse das Propostas de Preços das empresas 

habilitadas na 1ª. fase: C S G   Engenharia  Ltda  e  Construtora  Andrade  Mendonça  Ltda, 
torna público aos interessados que após análise (interna) minuciosa e criteriosa, o resultado parcial que: 
 
 

Construtora  Andrade  Mendonça  Ltda, apresentou  em sua proposta de preços: 
 

O preço dos serviços (COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - R$ 79,73) informado na composição 
de preços difere do informado nas planilhas orçamentárias (item 17.1.3 - R$ 79,63) das creches:  
Catu de Abrantes; Lama Preta; Industrial; Verdes Horizontes; Catu de Abrantes; Nascente do Rio Capivara 
e Novo Horizonte. 
 

Com base nas exigências e regras Editalicias, subitem 11.3.3, a Comissão Permanente de Licitação – 
Compel, concede à empresa o prazo de 02 (dois) dias úteis para as correções do item 17.1.3. 
 

A empresa ao efetuar as citadas correções, deverá apresentar 01 via impressa da página da planilha que 
consta a diferença mencionada no item 17.1.3 e também em mídia DVDr (excel). 
 

O não cumprimento destas exigências no prazo acima mencionado, acarretará na desclassificação da 
empresa. 

 
 

CSG  Engenharia  LTDA,  apresentou  em sua proposta de preços: 
 

O somatório dos serviços que compõem o item 1.1 (Serviços Preliminares) apresentou diferença de R$ 0,42 
nas propostas das creches: 
Catu de Abrantes; Lama Preta; Industrial; Verdes Horizontes; Catu de Abrantes; Nascente do Rio Capivara 
e Novo Horizonte. O referido erro promoveu diferença de R$ 0,42 para menor nos valores globais das 
propostas. 

 

Com base nas exigências e regras Editalicias, subitem 11.3.3, a Comissão Permanente de Licitação – 
Compel, concede à empresa o prazo de 02 (dois) dias úteis para as correções do item 1.1.  
 

A empresa ao efetuar as citadas correções, deverá apresentar nova proposta corrigida, planilhas e 
cronogramas, via impressa e também em meio digital no formato excel  (DVDr).  
 

O não cumprimento destas exigências no prazo acima mencionado, acarretará na desclassificação da 
empresa. 

 

 

Camaçari, 27 de agosto de 2018. 
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