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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

ATA  DE  JULGAMENTO  FINAL 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 008/2018 – COMPEL 
 

PROCESSO nº 00506.11.07.611/2018 
 

Objeto: Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de empresa de Engenharia para execução de 
manutenção de contenção de encostas, no Município de Camaçari, Bahia===================== 

 
 

Edital Enviado à  Projur               : dia 06 de junho de 2018 

 

Parecer  Inicial  da  Projur           : dia 13 de junho de 2018 

 

Parecer  Inicial  Controladoria   : dia 14 de junho de 2018 

 
Foi Publicado                        : dia 31 de julho de 2018 
                                                Diário Oficial dos Municípios e Jornal Grande Circulação 
                                                e  Portal de compras do Município  
 

Abertura do Certame             : dia 03 de setembro de  2018 

 
 

O processo  licitatório  é  composto  por  01 (um ) volume – contendo todas as fases do Certame: Inicial, 
Projeto, Planilhas, CD’s,  ATAS de Credenciamento e de Propostas de Preços, Publicações diversas, Fase 
recursal, Contra-razões,  Publicações diversas, ATA de abertura do Envelope de Habilitação, de análise  
Publicações e Fase recursal, contra-razões, 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)====================================== 
 
 

FASE   INICIAL  DO  CERTAME  APÓS  AS  PUBLICAÇÕES 
 
 
 

DOS  QUESTIONAMENTOS   E   DAS  RESPOSTAS 
 
Dia 13 /08 /2018 – 02 (duas)  empresas denominadas de  Pretensas  Licitantes  fizeram  seus 
questionamentos  e de imediato, a Compel  os  respondeu em tempo  hábil – que foram disponibilizados no 
Portal de compras do Municipio; 
 
 
Dia 30 /08 /2018 – 01 (uma)  empresa denominada de  Pretensa Licitante  fez  seus questionamentos  e de 
imediato, a Compel  os  respondeu em tempo  hábil – que foram disponibilizados no Portal de compras do 
Municipio; 
 
 
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)====================================== 
 
 
 

1ª  ATA  de  Credenciamento e Abertura do Certame: 
 
Dia  03  de Setembro 2018, foi realizada a  ATA da 1ª. reunião  de  abertura e credenciamento dos 
interessados no  certame,  onde  07 (sete) empresas participaram da fase de credenciamento  e  abertura  
dos  Envelopes de Propostas de Preços, assim  descrito abaixo;  salientamos que esta ATA fora 
disponibilizada no Portal de Compras do Municipio. 
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Relação de Empresas Participantes desta  Fase Preço Global Ofertado R$ 

001 – P J Construções e Terraplenagem Ltda.  

R$ 3.169.746,12 

002 – C M Construtora Ltda  

R$ 3.494.715,22 

003 – Metro Engenharia e Consultoria Ltda.  

R$ 3.541.352,06 

004 – Liga Engenharia Ltda  

R$ 3.627.570,25 

005 – Sanjuan Engenharia Ltda  

R$ 3.755.902,85 

006 – Nordeste Engenharia Ltda.  

R$ 3.889.078,26 

007 – Qualy Engenharia Ltda.  

R$ 4.277.433,98 

 

 

ATA  DE  ANÁLISE  E  JULGAMENTO (interna)  DAS  PROPOSTAS  DE  PREÇOS 
 
 

A Comissão Permanente de Licitação – Compel,  ao  analisar  todas as Propostas de Preços, suas 
Planilhas e demais anexos, verificou-se  e  não  identificou  informações  consideradas  importantes  para  o 
julgamento final  sobre  as  propostas  apresentadas e pra sanar tais questões,  a  Compel  decidiu  e 
elaborou  e  divulgou ATA  FASE  DE  DILIGENCIAMENTO, datada de 19 / setembro / 2018 – que fora 
disponibilizada  no Portal de Compras do Municipio, concedendo e permitindo  as empresas  citadas  
apresentarem suas explicativas e justificativas, no prazo de 02 (dois) dias úteis.========================= 

 
 
E, transcorrido este prazo dado/concedido, a  COMPEL  de posse  das respostas e explicativas  por parte das 
empresas  mencionadas  na FASE DE DILIGENCIAMENTO -   decidiu e realizou “internamente” a  ATA  DE  
ANÁLISE  E  JULGAMENTO  sobre  a  fase  de  propostas de preços -  datada de 24 / 09 / 2018 –  cujo  
resultado oficial, culminou  com  a  DESCLASSIFICAÇÃO das  propostas de preços  das  empresas: 
 
1. P J Construções e Terraplenagem Ltda. 

 A licitante informou as parcelas que serão objeto de subcontratação totalizando 8,37% do valor total da sua 
proposta, não atendendo o percentual de 30% exigido nos itens: 7.2;  11.2.3.3 e 13.5.2 do Edital, portanto sua 
proposta está desclassificada. 

 
2. C M Construtora Ltda. 

 A proposta apresentada pela licitante atendeu em conformidade o exigido no Edital estando, portanto, 
classificada. 

 
3. Metro Engenharia e Consultoria Ltda. 

 A licitante não apresentou composição do BDI, como também, não apresentou composição dos encargos sociais 
em meio digital. 

 A composição do BDI impresso utilizou tipo de obra divergente do exigido em edital. 

 A licitante informou que o percentual a ser subcontratado será de zero%, contrariando o exigido nos itens: 7.2;  
11.2.3.3 e 13.5.2 do Edital, portanto sua proposta está desclassificada. 

 
4. Liga Engenharia Ltda. 

 A licitante informou as parcelas que serão objeto de subcontratação totalizando 4,5% do valor total da sua 
proposta, não atendendo o percentual de 30% exigido nos itens: 7.2;  11.2.3.3 e 13.5.2 do Edital. Portanto sua 
proposta está desclassificada. 

 
5. Sanjuan Engenharia Ltda. 

 A licitante informou as parcelas que serão objeto de subcontratação totalizando 5,90% do valor total da sua 
proposta, não atendendo o percentual de 30% exigido nos itens: 7.2;  11.2.3.3 e 13.5.2 do Edital. Portanto sua 
proposta está desclassificada. 
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6. Nordeste Engenharia Ltda. 
 A licitante informou as parcelas que serão objeto de subcontratação totalizando 3,95% do valor total da sua 

proposta, não atendendo o percentual de 30% exigido nos itens: 7.2;  11.2.3.3 e 13.5.2 do Edital. Portanto sua 
proposta está desclassificada. 

 
7. Qualy Engenharia Ltda. 

 A licitante não apresentou composição do BDI, como também, não apresentou composição dos encargos 
sociais, quer em meio digital, quer impresso. 

 A licitante não informou quais parcelas serão objeto de subcontratação conforme exigido no item 7.2, alínea ""b"" 
do Edital. Portanto sua proposta está desclassificada. 

 
Cuja  ATA  e resultado, que foram disponibilizadas  no Portal de Compras  do  Municipio e  também no  D O E  
dia 25/09 / 2018  -  abrindo-se neste momento, o prazo recursal para os possíveis interessados.=========== 

 

 
 

DO PRAZO  RECURSAL  SOBRE  A  FASE  DE  PREÇOS 
 
E, no prazo previsto e determinado, a  empresa P J  CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA – 
inconformada e insatisfeita / irresignada com as decisões,  protocolou seu recurso “tempestivamente” perante a 
Comissão Permanente de Licitação - Compel.  De imediato, a Compel   aplicando-se as regras do Edital e da 
Lei, tornou público no Portal de Compras do Municipio  e no  D O E  para o conhecimento de todos, bem 
como, para as contra-razões dos possíveis  interessados.============================================ 
 
 

Também no prazo legal, a empresa C M Construtora Ltda, protocolou perante  a Compel “tempestivamente” 
suas contra-razões.================================================================================== 

 
 

DA ANÁLISE   E   DO  JULGAMENTO  DO  RECURSO  INTERPOSTO: 
 
 

De posse do recurso interposto  e  das contra-razões,  a  Comissão Permanente de Licitação – Compel, 
encaminhou e submeteu à análise jurídica para o conhecimento e emissão de parecer sobre os fatos e 
alegações (as peças estão e fazem parte do processo).===================================================== 

 

E, com base no assessoramento Juridico -  a Compel   resolve conhecer o referido recurso, no entanto,  
negar provimento;  salientamos que o resultado sobre esta fase fora disponibilizada no Portal de Compras 
do Municipio  e  também no D O E, conforme peças compondo o processo================================ 

 
E, nesta mesma Decisão / Julgamento dos citados recursos – foi nesta mesma matéria, o Aviso de Abertura 
do Envelope de Habilitação – divulgando a data de abertura o dia 15 / 10 / 2018.====================== 
 
 

FASE  DE  ABERTURA  ENVELOPE  HABILITAÇÃO;  
 
 
 

ATA do dia 15 / 10 / 2018 - conforme Aviso de Julgamento e Resultado sobre os recursos interpostos (veja o 

Portal de Compras e o D O E) a Comissão Permanente de Licitação – Compel  realizou  a  sessão, cujos fatos 
foram  registrados  em  ATA,  após o credenciamento, foi  aberto  o  Envelope  de  Habilitação da  empresa 
C M Construtora Ltda,  e neste momento, foi mencionado que a Análise da referida Documentação, seria 
realizada internamente e em breve e oportunamente, publicidade do resultado no Portal de Compras do 
Município; salientamos também que esta ATA fora disponibilizada também no portal de compras============ 
 
 
DA  FASE  DE  ANÁLISE  E  JULGAMENTO DA  HABILITAÇÃO (interna)  e (publicidade) 
 
E, no dia 19 / 10 / 2018 – a Compel  realizou  a  ATA da reunião de análise e julgamento “internamente”, quanto 
à  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  da  empresa  C M Construtora Ltda “eirelli” que fora julgada e 
considerada HABILITADA por ter cumprido todas as exigências editalicias================================ 
 

salientamos  também que esta ATA fora disponibilizada também no portal de compras e a síntese no D O E -  
abrindo-se nesta data o prazo recursal.================================================================= 
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DO  PRAZO  RECURSAL  DESTA  FASE (habilitação);  
 
 
E, no prazo legal previsto e determinado, a  empresa P J  CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA – 
inconformada e insatisfeita / irresignada  quanto as decisões sobre  a HABILITAÇÃO  da  empresa C M 
Construtora Ltda “eirelli”,  protocolou seu recurso “tempestivamente” perante a Comissão Permanente de 
Licitação - Compel.  De imediato, a Compel   aplicando-se as regras do Edital e da Lei, tornou público no 
Portal de Compras do Municipio  e no  D O E  para o conhecimento de todos, bem como, para as contra-
razões dos possíveis  interessados.================================================================== 
 
 
 

E, também no prazo legal previsto em Lei e no Edital, a empresa C M Construtora Ltda, protocolou perante  
a Compel “tempestivamente” suas contra-razões.========================================================= 

 
 

DA ANÁLISE   E   DO  JULGAMENTO  DO  RECURSO  INTERPOSTO: 
 
 
 

De posse do recurso interposto  e  das contra-razões,  a  Comissão Permanente de Licitação – Compel, 
encaminhou e submeteu à análise jurídica para o conhecimento e emissão de parecer sobre os fatos e 
alegações (as peças estão e fazem parte do processo).===================================================== 
 
 
 

E, com base no assessoramento Juridico -  a Compel   resolve conhecer o referido recurso, no entanto,  
negar provimento;  salientamos que o resultado sobre esta fase fora disponibilizada no Portal de Compras 
do Municipio  e  também no D O E, conforme peças compondo o processo================================ 

 
 

FASE  CONCLUSIVA:  
 
 
Transcorridas todas as fases do certame (preços e habilitação), interpostos os recursos, bem como  seus 
julgamentos,  finalmente, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, após todas as narrativas das 
fases do processo, Credenciamento, Propostas de Preços e sua  análise, Fase recursal; Abertura do 
Envelope de Habilitação e sua análise, 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 nº 008/2018 
nos termos da legislação em vigor, decide e submete a Secretária de Infraestrutura do Municipio  a  
adjudicação  e  homologação  do  objeto licitado  a  empresa abaixo, conforme proposta de preços e 
planilha, anexas ao processo. 
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ATA  DE  JULGAMENTO  FINAL 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 008/2018 – COMPEL 
 

PROCESSO nº 00506.11.07.611/2018 
 

Objeto: Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de empresa de Engenharia para execução de 

manutenção de contenção de encostas, no Município de Camaçari, Bahia===================== 
 

 

 

 

PREÇO GLOBAL 

DA SD  

(R$) 

VENCEDORA 

PREÇO GLOBAL 

OFERTADO  

R$  

ECONOMIA 

DE (%) 

R$ 4.320.571,87 
 

100 % 
C  M  Construtora  Ltda “Eirelli” 

 
R$ 3.494.715,22 

80,88 % 

19,12 % 

 
Este é o nosso  parecer. 
 

Camaçari, 08 de novembro de 2018.  
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente em exercicio 

 
Erasmo Antônio Rodrigues 

Santos 

Apoio 

 

Ricardo Santos 

Santana  

Apoio 

Antônio Sérgio Moura 

de Sousa 

Apoio 

Vagner Júlio da 

Cunha 

Apoio 

 

 

 

 

 

 

Adjudico  e  Homologo o Objeto Licitado. 
 

__09___/_novembro_/_2018 
 

 

 

_________________________________ 

MUNICIPIO DE CAMAÇARI 

Secretaria de Infraestrutura 

Joselene Cardim Barbosa Souza  

Secretária 
 


