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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS 
CONCORRÊNCIA N.º 0010/2019 – COMPEL 

PROCESSO N.º 00850.11.07.611.2019 
 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão Central 

Permanente de Licitação - COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n.º 7084/2019, para deliberação referente à análise das propostas 

de preços apresentadas na Concorrência n.º 0010/2019 – COMPEL, cujo objeto o Registro de Preços para a Contratação de empresa 

especializada para execução de serviços de iluminação para eventos públicos diversos no Município de Camaçari, Bahia, conforme 

apresentado abaixo: 

ITEM LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO  
VALOR GLOBAL (R$)  

1.      TECNOLAMP DO BRASIL LÂMPADAS E ACESSÓRIOS LTDA 4.316.877,14 

2.      INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 6.269.514,32 

 

Diante do exposto, a Presidente e a unanimidade de seus membros passam a análise das propostas de preços com o que segue:  

 
 

A empresa TECNOLAMP DO BRASIL LÂMPADAS E ACESSÓRIOS LTDA - Apresentou descrição do item 4.11 "QUADRO COMPLETO" 

diverge da planilha de referência "Grupo gerador estacionário, motor diesel potência 170 kVA  - instalação e retirada"; Os preços unitários 

com BDI e os valores totais não foram arredondado para duas casas decimais. Devido a isto a proposta de preço apresentou diferença de 

R$0,07 no valor global da proposta; A unidade de medida do item 4.9 "Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck" (km) 

diverge da planilha de referência (h). Entendendo esta Comissão que os itens acima mencionados tratam - se de erros materiais e 

irrelevantes que não comprometem a idoneidade da Proposta apresentada conforme prevê o art. 27 §§ 7º, 8º da Lei Municipal 803/2007 e o 

item 23.1 do instrumento convocatório.  

 

Porém a empresa TECNOLAMP DO BRASIL LÂMPADAS E ACESSÓRIOS LTDA, teve sua proposta de preços DESCLASSIFICADA por 

apresentar os preços unitários com BDI dos itens de serviços: 3.5; 3.36 e 3.37 "Remoção de Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 

450/ 750v / 70°c" foram informados superiores aos da planilha de referência disponibilizada anexa ao Edital de convocação, descumprindo o 

exigido no item 11.2.4.1, alínea "a". 11.2.4.1 Serão desclassificadas as propostas: (...) 
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a) Que apresentarem na planilha orçamentária, preços unitários e totais superiores aos máximos admitidos na planilha do órgão, já inclusos o 
BDI. 

 

 

A empresa INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – Apresentou a unidade de medida do item 4.9 (km) diverge da planilha de referência 

(h); A descrição do item 4.11 "QUADRO COMPLETO" diverge da planilha de referência "Grupo gerador estacionário, motor diesel potência 

170 kVA  - instalação e retirada". Entendendo esta Comissão que os itens acima mencionados tratam-se de erros materiais e irrelevantes 

que não comprometem a idoneidade da Proposta apresentada conforme prevê o art. 27 §§ 7º, 8º da Lei Municipal 803/2007 e o item 23.1 do 

instrumento convocatório. Tendo sua proposta de preços CLASSIFICADA por atenderem as exigências editalícias. 

 
Desde já fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109 da lei 8.666/93 e marcado para o dia 05/09/2019, às 09h00min a abertura dos 

envelopes n.º 02 - Documentos de Habilitação, caso não haja interposição de recurso. A Presidente encerrou a sessão e nada mais 

havendo digno de registro, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes. 

 

Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se 

deu o aviso - campo <ANEXOS>. 
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