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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

ATA   DE   JULGAMENTO   FINAL 
 

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2018 – COMPEL 
 

PROCESSO nº 000106.11.07.611.2018 
 

Objeto é. Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de Reforma e adequação no prédio da 

Cidade do Saber para implantação provisória do campus da UFBA, no Município de Camaçari, Bahia. 
 

Edital Enviado à  Projur         : dia 07 de fevereiro de 2018 

 

Parecer  Inicial  da  Projur     : dia 07 de fevereiro de 2018 
 

Data Abertura do Certame : dia 26 de fevereiro de 2018 
 

Publicado             : Diário Oficial dos Municípios            -  dia  08 / 02 / 2018 
         Jornal  Circulação Estado                –  dia  09 / 02 / 2018 
         Portal de compras do Município        -  dia  09 / 02 / 2018 
 
 

O processo  licitatório  é  composto  por  01 (Hum) volume – contendo todas as fases do Certame: SD, 
Inicial, Projeto / Termo de Referência, Planilhas, CD’s,  ATAS de Credenciamento, Propostas de Preços, 
Publicações diversas, Fase recursal,  Publicações diversas, Ata de análise de preços,  ATA de abertura da 
Habilitação, Fase recursal, Publicações diversas, ATA de julgamento Final e o que ocorrer============= 
 
 

E no dia da abertura do certame, verificamos que dezenas de empresas visualizaram o Edital no portal de 
compras do município (vejam comprovantes anexos  ao  processo – páginas 00087 até 00097)====================== 
 
Data de Abertura do Certame:  
 
Dia 26 / 02 / 2018, ATA da 1ª. reunião de abertura do certame,  onde 04 (quatro) empresas participaram da 
fase de credenciamento  e  abertura dos Envelopes de Propostas de Preços.======================== 
 
 

FASE  DE  ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS;  
 
 

Conforme o mencionado / citado em ATA, após o credenciamento, foram abertos os Envelopes de 
Propostas de Preços das empresas presentes  e, neste momento, foi mencionado que a Análise das 
referidas Propostas de Preços, planilhas e demais anexos, seriam realizadas internamente e em breve e 
oportunamente, publicidade do resultado no Portal de Compras do Município. Salientamos que a  presente 
ATA fora disponibilizada também no portal de compras do dia 26/02/2018================================ 

itens Relação das  Empresas  Participantes do Certame Valor   Global  R$ 

001 – Santa Cruz Engenharia Ltda. R$    937.110,32 

002 – Dam Construtora Incorporada Eireli-EPP (proposta  foi  desclassificada) R$    977.222,07 

003 – Osolev Construtora Ltda. R$    818.766,43 

004 – Metro Engenharia e Consultoria Ltda. R$ 1.169.629,42 
 

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - conforme o previsto, a  ATA  de  Análise  Interna, fora feita / realizada e 
concretizada no dia 27 / 02 / 2018 (veja as páginas  000216  até  000219) e disponibilizada no portal de compras 
do município, cujo  resultado culminou  com  a DESCLASSIFICAÇÃO  de 01 (uma) empresa e com a 
CLASSIFICAÇÃO de 03 (três)  empresas consideradas aptas a prosseguir no certame.============= 

itens Relação das  Empresas  Participantes do Certame Valor   Global  R$ 

001 –. Osolev Construtora Ltda R$    818.766,43 

003 –. Santa Cruz Engenharia Ltda R$    937.110,32 

004 – Metro Engenharia e Consultoria Ltda. R$ 1.169.629,42 
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E em cumprimento às regras editalicias, para as empresas MELHORES CLASSIFICADAS no certame, fora 
concedido o prazo para a apresentação das Composições de Preços Unitários – via impresso e em mídia 
CDr/DVD  e  no  prazo  previsto, as empresas classificadas, apresentaram suas Composições de Preços 
Unitários, conforme o exigido e no prazo previsto, o que fora aceito (veja a página 00217)===================== 
 
 

De posse das Composições de Preços Unitários, a Comissão Permanente de Licitação – Compel,  fez e 
elaborou a ATA de Análise e Julgamento “interna” dia 12/03/2018  ( veja as páginas 000309  até  000311) no 
que se refere as Composições acima mencionadas; cujo  resultado  foi pela aprovação, pois, as 
composições apresentadas estavam em conformidade com o exigido.================================= 
 

E, nesta mesma data de publicação mencionada acima, foi publicado também o Aviso de Convocação para 
Abertura da Habilitação, marcando a data para o dia 21/março/2018 - para a abertura do envelope da 
empresa melhor classificada (veja a página 000210)======================================================== 
 

DA ANÁLISE  FASE  DE  HABILITAÇÃO  
 
Conforme  ATA  de Abertura desta Fase do certame  da  documentação de habilitação da empresa Osolev 
Construtora Ltda; a referida documentação fora submetida a análise interna para emissão de parecer sobre 
esta fase (veja páginas 000312 até  00315)=================================================================== 

 
ATA DE ANÁLISE  E  JULGAMENTO “interna” no que tange a documentação da empresa supra-
mencionada,  elaborada e assinada por todos no dia 21/ 03 /2018, cujo resultado foi pela Aprovação  e a 
empresa considerada  HABILITADA a prosseguir no certame; cujo  resultado fora disponibilizado no portal de 
compras   (veja  as páginas 000487  até  000491 )=============================================================== 
 
 
DO  PRAZO   RECURSAL  
 
 

No prazo previsto em Lei, a empresa SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA, insatisfeita e irresignada contra 
habilitação  da empresa Osolev Construtora Ltda; protocolou  sua  interposição de recursos e suas 
alegações; o que foi de conhecimento da Compel  e, foi dada publicidade no portal de compras do Municipio 
– veja as páginas 000494  até    000505.============================================================ 

 
DAS  CONTRA-RAZÕES  
 
No prazo previsto em Lei, a empresa Osolev Construtora Ltda, protocolou  suas contra-razões  e e 
alegações, (conforme as páginas 000507   até   000515) e de imediato, as peças e o processo  fora  submetido  à  
Procuradoria do Municipio para emissão de parecer.=========================================== 
 
 
DO JULGAMENTO  DO  RECURSO  INTERPOSTO:  
 
 

Transcorridos todos os prazos, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, usando das prerrogativas, 

analisou e julgou o referido recurso, cujo resultado foi pela procedência,  pela  INABILITAÇÃO da empresa 

Osolev Construtora Ltda, conforme as páginas 000517   até   000527; cujo resultado fora também disponibilizado 
no portal de compras do município=======================================================  
 
 

E, nesta mesma data de publicação mencionada acima, foi publicado também o Aviso de Convocação para 
Abertura da Habilitação, da 2ª. empresa classificada no certame,  marcando a data para o dia  
03/maio/2018 - para a abertura do envelope da empresa SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA============== 
 
 
DA HABILITAÇÃO DA  2ª. EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA 
 
No dia e horário determinado, dia 03/maio/2018 – a sessão foi aberta e os fatos ali registrados, que depois de 
assinada por todos – conforme disponibilizada  no portal de compras do Muincipio (paginas 000528  até   000530) 
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ATA DE ANÁLISE E JULGAMENTO “interna” no que tange a documentação da empresa supra-mencionada,  
elaborada e assinada por todos no dia 07 / maio /2018, cujo resultado foi pela Aprovação  e a empresa 
considerada  HABILITADA  a prosseguir no certame; cujo  resultado fora disponibilizado no portal de 
compras  (páginas 000630   até   000637).===================================================================== 
 
 

E, transcorrido o prazo recursal  nesta fase  e  por não ter havido quaisquer manifestações ou intenções de 
recursos, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, após todas as narrativas das fases do processo, 
Credenciamento, Propostas de Preços e sua análise, Fase recursal, Habilitação e sua  análise e por último, as 
decisões finais. 
 
 
A Comissão Central Permanente de Licitação – Compel, através do Presidente, à luz dos elementos que 
integram o presente processo, de acordo com os critérios fixados no edital da TOMADA DE PREÇOS nº 
002/2018 - COMPEL nos termos da legislação, decide e submete  à  Exma  Sra. Secretária de 
Infraestrutura   a   adjudicação  e  homologação  do  objeto licitado  a  empresa abaixo, conforme proposta 
de preços e planilha, anexas ao processo. 
 

PREÇO GLOBAL 

DA S D 

(R$) 

VENCEDORA 
PREÇO GLOBAL 

OFERTADO R$  

ECONOMIA 

DE (%) 

R$  1.169.629,42 
 

100 % 
 

SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA 

 

R$  937.110,32  

80,12 % 
19,88  % 

 

Camaçari, 15 de maio de 2018. 

 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 
Manoel  Alves Carneiro 
Presidente em exercício 

 

Erasmo Antônio Rodrigues 
Santos 

Suplente 

Kézia Priscila Oliveira  
da  Silva  
Suplente 

Larissa da Silva Macedo 
Suplente 

  
 
 

 

 

Adjudico e Homologo 
 

__05__/junho_/_2018_ 

 

 

 

_________________________________ 

MUNICIPIO DE CAMAÇARI 

Secretaria de Infraestrutura    

Joselene Cardim Barbosa Souza 

Secretária  

 


