ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE JULGAMENTO FINAL
CONCORRÊNCIA nº 003/2017 – 1ª. v e r s ã o
PROCESSO nº 00452.11.07.611/2017
Objeto. é a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de manutenção e
adequação de Prédios Públicos no Município de Camaçari – Bahia============================
1ª Versão - Edital Enviado à Projur

: dia 29 de agosto de 2017

1ª Versão - Parecer Inicial da Projur

:dia 04 de setembro de 2017

1ª Versão - Data

Publicado

Abertura do Certame : dia 24 de novembro de 2017
: Diário Oficial dos Municípios
Jornal A Tarde
.........
Portal de compras do Município

- dia 24 / 10 / 2017
– dia 24 / 10 / 2017
- dia 24 / 10 / 2017

O processo licitatório nesta 1ª. fase - composto por 01 (hum) volume – contendo SD da Secretaria de
Origem, reserva de dotação orçamentária, planilhas de preços, Projeto Básico, Minuta do Edital, Parecer
Inicial do Juridico, Edital definitivo, e todas as Publicações legais.======================================

DA FASE EXTERNA: após a divulgação nos meios acima mencionados, foram diversas empresas
“pretensas” licitantes que questionaram e as respostas foram dadas em tempo hábil; no entanto,
tendo em vista que dentre os DIVERSOS questionamentos, muitos deles foram analisados,
julgados e considerados PROCEDENTES, conforme consta no VOLUME I páginas 000120 até
000153 que de uma forma direta, influenciariam na elaboração de futuras propostas de preços das
pretensas licitantes=================================================================================
Conforme as peças que inicialmente compõem este VOLUME, dentre elas, estão os
questionamentos denominados de “procedentes”, o que de uma forma direta influenciaram no
prosseguimento do processo e, a bem dos serviços e da Administração Pública, decidimos por
ADIAR “ sine-die” e oportunamente quando de posse do novo projeto / planilhas e demais peças
republicá-lo em uma NOVA EDIÇÃO na mesma modalidade, porém, com as modificações e
adequações necessárias.===========================================================================

CONCORRÊNCIA nº 003/2017 – 2ª. v e r s ã o
R E E D I ÇÃO

PROCESSO nº 00452.11.07.611/2017

Objeto. é a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de manutenção e
adequação de Prédios Públicos no Município de Camaçari – Bahia============================
2ª Versão - Edital Enviado à Projur

: dia 28 de dezembro de 2017

2ª Versão - Parecer Inicial da Projur

: dia 28 de dezembro de 2017

2ª Versão - Data

Abertura do Certame : dia 05 de fevereiro de 2018

REPUBLICAÇÃO : Diário Oficial dos Municípios
Jornal A Tarde
Portal de compras do Município
ATA DE JULGAMENTO

- dia 05 / 01 / 2018
– dia 04 / 01 / 2018
- dia 04 / 01 / 2018
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O processo licitatório é composto por 03 (três) volumes – contendo todas as fases do Certame: Inicial,
Projeto, Planilhas, CD’s, ATAS de Credenciamento, Habilitação, Publicações diversas, Fase recursal,
Contra-razões, Publicações diversas, ATA de abertura das Propostas de Preços, de análise de preços, Fase
recursal, contra-razões, Publicações diversas, ATA de julgamento Final e o que ocorrer==============

DA FASE EXTERNA: após a divulgação nos meios acima mencionados, foram diversas empresas
“pretensas” licitantes que questionaram e as respostas foram dadas em tempo hábil, vejam abaixo:
Dia 05/01/2018 - Via e-mail, a empresa SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA, fez e protocolou seus
questionamentos e de imediato em tempo hábil, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, analisou,
julgou e tornou público o resultado dos questionamentos, via Portal de Compras do Municipio, dia 08/01/2018 .
Dia 12/01/2018 - a empresa CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA, protocolou sua impugnação
aos termos do Edital; de imediato em tempo hábil, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, analisou,
julgou e considerou “improcedente” as alegações ali mencionadas e, de imediato, tornou público o resultado
via Portal de Compras do Municipio, dia 18/01/2018.==================================================
Dia 15/01/2018 - a Comissão Permanente de Licitação – Compel, tornou público “Orientação” aos licitantes
a orientação como proceder em relação a Garantia de participação e publicado no Portal de compras do
Municipio, nesta mesma data. =======================================================================
Dia 17/01/2018 - Via e-mail, a empresa EURO EMPREENDIMENTOS LTDA, fez e protocolou seus
questionamentos e de imediato em tempo hábil, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, analisou,
julgou e tornou público o resultado dos questionamentos, via Portal de Compras do Municipio, dia 18/01/2018 .
Via e-mail, as empresas SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA e RECONART CONSTRUTORA LTDA,
fizeram seus questionamentos em tempo hábil, que de imediato, foram submetidos á Secretaria de Origem;
dia 23/01/2018, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, de posse do resultado, analisou, julgou e
tornou público o resultado dos questionamentos, via Portal de Compras do Municipio, dia 23/ 01/ 2018.
Via e-mail, a empresa ASTEC CONSTRUTORA LTDA, fez seus questionamentos em tempo hábil, que de
imediato, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, , analisou, julgou e tornou público o resultado
dos questionamentos, via Portal de Compras do Municipio, dia 31/01/2018.=============================
Via e-mail, a empresa MA2 CONSTRUÇÕES LTDA, fez e protocolou seus questionamentos e de imediato
em tempo hábil, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, analisou, julgou e tornou público o
resultado dos questionamentos, via Portal de Compras do Municipio, dia 31/01/2018 .===================
Dia 01/02/2018 – a empresa CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, em tempo hábil,
protocolou termos de impugnação ao Edital; e de imediato, a Comissão Permanente de Licitação –
Compel, analisou, julgou e considerou “improcedentes” as alegações ali mencionadas e, tornando público o
resultado via Portal de Compras do Municipio, dia 02/02/2018.=============================================

Realizada esta Fase externa dos QUESTIONAMENTOS e das IMPUGNAÇÕES aos termos do Edital:
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)======================================
Data de Abertura do Certame:
Dia 03 / 01 / 2018, ATA da 1ª. reunião de abertura do certame, onde 12 (doze) empresas participaram da
fase de credenciamento e abertura dos Envelopes de Propostas de Preços===========================
FASE DE CREDENCIAMENTO:
Conforme o constante em ATA, fora realizado neste momento o Credenciamento dos participantes /
representantes por empresa, e assim tudo registrado em ATA.
ATA DE JULGAMENTO
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FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE 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 realizada a Leitura empresa por
empresa e seu respectivo valor global por empresa, assim descrito:
Itens

Empresas

Preço global

001

DFG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME

R$ 6.421.951,22

002

MA2 CONSTRUÇÕES LTDA

R$ 7.007.236,76

003

CRB CONSTRUTORA LTDA(Não apresentou o CD)

R$ 7.002.782,58

004

RECONART CONSTRUTORA LTDA EPP

R$ 4.416.180,61

005

METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

R$ 7.135.899,05

006

ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELE – EPP

R$ 4.900.741,80

007

MAF - PROJETOS E OBRAS LTDA P

R$ 6.846.463,45

008

SANJUAN ENGENHARIA LTDA

R$ 6.569.597,10

009

SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA

R$ 5.354.104,57

010

LN CONSTRUTORA LTDA

R$ 7.134.360,73

011

ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI

R$ 4.995.295,96

012

QG CNSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA(Não apresentou o CD)

R$ 7.058.691,36

E, nesta mesma ATA, foi mencionado que a Análise das citadas Propostas de Preços, seria realizada
internamente e em breve e oportunamente, publicidade do resultado no Portal de Compras do Município; esta
ATA fora disponibilizada também no portal de compras ===============================================
No VOLUME I I – últimas páginas deste módulo, no dia 19/02/2018, a ATA de Análise Interna, fora feita /
realizada e concretizada, que culminou com a DESCLASSIFICAÇÃO de 05 (cinco) empresas e a
CLASSIFICAÇÃO de 07 (sete) empresas, cujo resultado fora disponibilizado no portal de compras do
município, Diário Oficial, sendo concedido às 03 (três) empresas melhores classificadas, o prazo para a
entrega dos CDr / DVD e a via impressa, contendo a Composição dos Preços Unitários; e neste caso,
abrindo-se o prazo recursal para os possíveis interessados============================================
Itens

Empresas

Preço global

001

RECONART CONSTRUTORA LTDA EPP

R$ 4.416.180,61

002

ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELE – EPP

R$ 4.900.741,80

003

SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA

R$ 5.354.104,57

004

DFG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME

R$ 6.421.951,22

005

SANJUAN ENGENHARIA LTDA

R$ 6.569.597,10

006

LN CONSTRUTORA LTDA

R$ 7.134.360,73

007

METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

R$ 7.135.899,05

ATA DE JULGAMENTO
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No VOLUME I I I – conforme o exigido e estabelecido na ATA acima mencionada, as 03 (três) empresas
melhores classificadas, no prazo exigido, apresentaram suas composições de preços unitários (impressos e
também em CDr /DVD), o que gerou o Relatório / ATA de julgamento também desta fase, com data de
08/março/2018, sendo que a empresa SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA, apresentou o CDr/DVD e via
impressa, conforme o exigido; portanto aceita. ========================================================
No tocante à empresa ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELE – EPP, houve umas pequenas inconsistências no
que tange ao subitem 1.11.7 da planilha de preços; o que também foi registrado em Ata e da mesma forma,
concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis, para a empresa em questão resolver / sanar estas pendências,
cuja ATA fora disponibilizada no Portal de Compras do Municipio======================================
E, transcorrido este prazo concedido, a empresa ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELE – EPP, apresentou
documento datado de 12/março/2018, comprometendo-se a executar pelo preço demonstrado e que não
havia nenhuma inconsistência, que o preço ali expresso estava correto, que a empresa arcaria e executaria
os serviços ali mencionado; o que foi então aceito pela Comissão permanente de Licitação – Compel.========
Quanto a empresa RECONART CONSTRUTORA LTDA EPP, sua composição de preços apresentou
algumas inconsistências e divergências – conforme o relatado em ATA; mesmo assim, em conformidade
com o Edital, fora concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis, para a empresa em questão resolver / sanar
estas pendências, cuja ATA fora disponibilizada no Portal de Compras do Municipio ======================
E, transcorrido este prazo concedido, a empresa RECONART CONSTRUTORA LTDA EPP, não se
interessou e não cumpriu o exigido; o que motivou sua DESCLASSIFICAÇÃO no certame===============
Itens
001

Empresas

Preço global

RECONART CONSTRUTORA LTDA EPP (teve sua proposta de preços

R$ 4.416.180,61

desclassificada por descumprimento de exigências)
002

ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELE – EPP

R$ 4.900.741,80

003

SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA

R$ 5.354.104,57

Conforme as ATAS acima mencionadas, o prazo recursal fora concedido em todas suas etapas e,
nenhuma empresa se manifestou ou protocolou impugnações quanto a esta fase.===========
No VOLUME I I I – dando sequência aos trabalhos do certame, o Presidente da Comissão de Licitação, no
prazo determinado, que foi 22 de março de 2018, fez a abertura do ENVELOPE DE HABILITAÇÃO da
empresa melhor classificada que foi ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELE – EPP – e neste dia no local e horário
determinado, compareceram e participaram as empresas abaixo mencionadas:
001

ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELE – EPP

003

SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA

Cuja sessão foi realizada e registrada através de ATA, devidamente assinada pelos representantes das
empresas supra citadas e, disponibilizada no Portal de Compras do Municipio.===========================

DA ANÁLISE INTERNA SOBRE A HABILITAÇÃO:
Conforme mencionado em ATA, a análise e julgamento da Documentação de Habilitação seria realizada
internamente; o que aconteceu, veja ATA de análise confeccionada pela Equipe da Compel no dia
26/março/2018, cujo resultado que culminou com a INABILITAÇÃO da empresa ASTEC CONSTRUÇÕES
EIRELE – EPP, por não cumprir integralmente todas as exigências editalicias; abrindo-se neste momento o
prazo recursal para os possíveis interessados; maiores detalhes veja a citada ATA, que em tempo hábil,
fora disponibilizada no Portal de Compras do Municipio.===============================================
ATA DE JULGAMENTO
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DO PRAZO RECURSAL e da ABERTURA ENVELOPE DE HABILITAÇÃO DA 2ª. EMPRESA CLASSIFICADA.

Transcorrido o prazo recursal e por NÃO HAVER nenhuma interposição de recursos; o Presidente da
Comissão Permanente de Licitação – Compel, publicou no Portal de Compras do Municipio, dia
05/abril/2018 - Aviso de Convocação da 2ª. empresa melhor Classificada, para participarem da Sessão
de Abertura da Habilitação no dia 06 de abril de 2018, no mesmo endereço / local e horário.==========
Portanto, no dia, local e horário, fora realizada a Sessão de Abertura do Envelope de Habilitação da
empresa SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA, cuja ATA foi assinada por todos os presentes e
disponibilizada no Portal de Compras do Municipio; inclusive foi mencionado que a análise da referida
Documentação aconteceria em sessão Interna e posteriormente, também seria divulgada nos mesmos meios
Dia 11/abril/2018, foi realizada e concretizada a ATA de análise e julgamento, cujo resultado foi pela a
aprovação da HABILITAÇÃO da empresa SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA por ter cumprido de forma
completa e satisfatória todas as exigências Editalicias; que de imediato, fora disponibilizada dia 11/04/2018
no Portal de compras do Município, nesta oportunidade, fora aberto o prazo recursal para os possíveis
interessados, se assim o desajarem .=================================================================
E, transcorrido o prazo recursal 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 suas análises / Fase recursal; Fase de abertura dos
ENVELOPES DE HABILITAÇÃO e suas análises e Fase recursal 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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA
nº 003/2017 - COMPEL nos termos da legislação em vigor e por não ter havido Interposição de Recursos,
decide e submete ao Exmº Sr. Secretário, a adjudicação e homologação do objeto licitado a empresa
abaixo, conforme proposta de preços e planilha, anexas ao processo.
PREÇO GLOBAL
DA SD - (R$)

PREÇO GLOBAL
OFERTADO R$

VENCEDORA

ECONOMIA
DE (%)

R$ 5.354.104,57
R$ 7.135.899,05

SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA

100 %

24,97 %

75,03%

Camaçari, 19 de abril de 2018.

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL
Manoel Alves Carneiro
Presidente em exercício

Erasmo Antônio Rodrigues
Santos
Apoio

Vagner Júlio da Cunha
Suplente

Adjudico e Homologo
__05__/_junho__/_2018
_________________________________
MUNICIPIO DE CAMAÇARI
Secretaria de Infraestrutura - Seinfra
Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária
ATA DE JULGAMENTO
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Kézia Priscila Oliveira
da Silva
Apoio

