
3ª ATA – SESSÃO  DE  RESULTADO  SOBRE  SANEAMENTO   DE  DILIGENCIAMENTO e 

o  que  OCORRER  em plena sessão - CONCORRÊNCIA  nº 004/2019 – R e e d i ç ã o 
 

Abertura: 14 de agosto de 2019, Horário: às 14:00 hs. 
 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução das obras de recuperação e 
duplicação do viaduto do trabalhador, localizado na cidade de Camaçari – Bahia================ 

 

Conforme Publicações  no Portal de Compras, D O E  e  D O U -  tiveram acesso a essas informações e que 
se fizeram presentes nesta Sessão, enviando seus  representantes para participarem desta Sessão, sendo: 

 

Relação  das  Empresas  Participantes  nesta  Sessão  do  Certame: 
 

 

001 – Top  Engenharia  Ltda 
Representante Legal – Sr(a) Luiz Sandro Silva de Almeida  

PORTADOR DO RG nֻº 408215100 

002 – Andrade Mendonça Ltda 
Representante Legal – Sr(a) Jovenilton Alves dos Santos  

PORTADOR DO RG nº 00964780 

003 – Construtora Celi Ltda  
Representante legal –  Sem representante legal 

ausente 

004 – RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA  
Representante Legal – Sr.(a) Moacyr de Sant’ Anna 

PORTADOR DO RG nº 1258009 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  1ª ATA,  assim  descrito 
 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto do ano de 2019 (dois mil e dezenove) no horário das 14:00 horas, no 
auditório do Prédio da SECAD / SESAU – (cor vermelha) - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão 

Permanente de Licitação - Compel, designada pelo Decreto Municipal n° 7084/2019 (devidamente Publicada no 

Portal), cuja finalidade desta sessão é tornar público que as empresas Andrade Mendonça Ltda  e  Top  

Engenharia  Ltda, cumpriram o determinado e apresentaram a documentação exigida============================== 
 

Ato continuo, O presidente da Compel e equipe, de posse dessa Documentação  a que se refere o  
Diligenciamento “fase de saneamento” – para neste mesmo instante,  tomar conhecimento, análise do conteúdo 
da documentação apresentada;  emitindo parecer  favorável  ou  não, aprovando  ou  reprovando============= 
 

Quanto a empresa Andrade Mendonça Ltda  apresentou  as devidas correções indicadas, - sendo que apenas no 

item 1.2.1 de sua proposta original  fora corrigido o preço total do item de R$ 729.529,28  passando a ser 

considerado  o valor total do item R$ 615.284,23 – portanto, não havendo alteração  nos preços unitários e, neste 

caso, sua proposta original na ordem de R$ 13.571.185,80  passando a ser considerado a menor  o valor global 

de R$ 13.456.940,75 – base legal item 11.33. do Edital.==================================================== 

 

Portanto, transcorrido este período de análise “interna”, na presença de todos, torna público que a DOCUMENTAÇÃO 

apresentada pela empresa Andrade Mendonça Ltda foi julgada e considerada  como  “atendida”============ 
 

Quanto a empresa Top  Engenharia  Ltda apresentou suas novas planilhas e as devidas justificativas; o que foi 
entendido e acatado, portanto, realizadas as correções. Mantidos os preços  da  empresa em questão; inclusive a 
classificação  já  divulgada  na sessão anterior.==================================================== 
 

E quanto a DOCUMENTAÇÃO apresentada pela empresa Top  Engenharia  Ltda, foi julgada e considerada como 

“atendidas”.============================================================================== 
 

E, finalmente  após a  divulgação sobre o cumprimento das exigências contidas no Diligenciamento “fase de 

saneamento”;  o Presidente da Compel e Equipe,  ratifica  os  resultados anteriores, mantendo a 
CLASSIFICAÇÃO das propostas de preços, assim  descrito: 

Empresas  Participantes desta Fase                                                                                R$ 15.966.538,39 
 

EMPRESAS VALOR GLOBAL Classificação 

001 – Andrade  Mendonça  Ltda  R$ 13.571.185,80 
Valor  global  corrigido 

para menor  

R$ 13.456.940,75 

1º  lugar  

002 – Construtora Celi Ltda  R$ 14.299.763,94 2º  lugar 

003 – RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA  R$ 14.387.857,94 3º lugar 

004 – Top   Engenharia  Ltda  R$ 15.319.476,30 4º  lugar  
 

E,  por estarem todos  os  representantes das empresas participantes, o Presidente da Compel após divulgar a 
classificação acima exposta, coloca a palavra à disposição dos interessados para se manifestarem  quanto aos 
fatos aqui lidos e expostos;  ================================================================== 
 



3ª ATA – SESSÃO  DE  RESULTADO  SOBRE  SANEAMENTO   DE  DILIGENCIAMENTO e 

o  que  OCORRER  em plena sessão - CONCORRÊNCIA  nº 004/2019 – R e e d i ç ã o 
 

Neste exato momento, o Presidente da Compel declara a empresa classificada em 1º  lugar “Andrade  
Mendonça  Ltda” – como melhor classificada e vencedora do certame============================. 
 

Neste momento, o presidente da COMPEL, depois de transcorridas as fases, coloca a palavra à disposição dos 
licitantes presentes quanto à interposição de recursos:============================================== 
 

O representante da empresa RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA abre mão da possibilidade de interpor 
recurso, concordando com as decisões da COMPEL;=============================================== 
 

O representante da empresa Andrade  Mendonça  Ltda abre mão da possibilidade de interpor recurso, 

concordando com as decisões da COMPEL;====================================================== 
 

O representante da empresa Top  Engenharia  Ltda abre mão da possibilidade de interpor recurso, concordando 

com as decisões da COMPEL;================================================================ 
 

Registrados todos os ATOS e fatos, o Presidente  e  equipe  dá a sessão por encerrada. Nada mais havendo a 
tratar ou constar, foi lavrada a presente ATA  que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim. 
______________________________ que  digitei, pelo Presidente e demais membros da Comissão de Licitação 
e pelos representantes das empresas.  
 

Camaçari, 14 de  agosto de 2019. 
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Ricardo Santos 
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EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 

 

 

001 – Top  Engenharia  Ltda 
Representante Legal – Sr(a) Luiz Sandro Silva de Almeida  

 
 
 

002 – Andrade Mendonça Ltda 
Representante Legal – Sr(a) Jovenilton Alves dos Santos  

 
 
 

003 – RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA  
Representante Legal – Sr.(a) Moacyr de Sant’ Anna 

 
 
 

 


