
 

 

 

 
 

ATA DE JULGAMENTO                                                                                        - Página 1 de 3 

 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

ATA   DE   JULGAMENTO   FINAL 
 

TOMADA  DE  PREÇOS  nº  003/2018 – COMPEL 
 

PROCESSO nº 000395.11.07.611.2018 
 

Objeto. contratação de empresa para execução e recuperação da meso e infraestrutura da ponte na rua Abaré – bairro 

da Gleba C, no Município de Camaçari, Bahia======================================================= 

 
 

1ª.   E  D  I  Ç  Ã  O 
 
 

Edital Enviado à  Projur         : dia 23 de abril de 2018 

Parecer  Inicial  da  Projur     : dia 24 de abril de 2018 

Data Abertura do Certame : dia 25 de junho de 2018 
 

Publicado             : Diário Oficial dos Municípios            -  dia  08 / 06 / 2018 
         Jornal  Circulação Estado                –  dia  07 / 06 / 2018 
         Portal de compras do Município        -  dia  07 / 06 / 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 )====================================== 
 
Data de Abertura do Certame:  
 
Dia 25 / 06 / 2018, ATA da 1ª. reunião de abertura do certame,  ficando constatado e registrado a AUSÊNCIA 
de quaisquer interessados em participar do certame;  cujo  resultado foi a denominação por  LICITAÇÃO  
DESERTA. (Vejam ATA  anexada  ao  processo).============================================ 
 

E, no dia 26 / junho / 2018 – a referida  ATA  e seu  resultado,  fora  DISPONIBILIZADA  no portal de 
compras do Municipio  e  no D O M para o conhecimento de todos. ================================  
 
 
 
 

R  E  E  D  I  Ç  Ã  O 
 
 
 

Republicado           : Diário Oficial dos Municípios          -  dia  27 / 06 / 2018 
         Jornal  Circulação Estado                –  dia  27 / 06 / 2018 
         Portal de compras do Município        -  dia  27 / 06 / 2018 

 
Nova Abertura do Certame : dia 13 de julho de 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 )====================================== 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
Data de Abertura do Certame:  
 
E, no dia da abertura 13 / 07 / 2018 às 09:00 hs. no auditório do Prédio do Gabinete, apesar  de  DIVERSAS 
(dezenas) de empresas terem visualizado / acessado o referido Edital no Portal de Compras do Municipio;  
registramos apenas a presença de 01 (uma) e única  empresa interessada em participar do certame, que foi 
a SANTACRUZ  ENGENHARIA LTDA============================================================== 
 
 
 

FASE  DE  ABERTURA  DAS  PROPOSTAS  DE  PREÇOS;  
 

 
Conforme o mencionado / citado em ATA, após o credenciamento do representante da empresa, foi aberto o 
Envelope de Proposta de Preços da  empresa  presente SANTACRUZ  ENGENHARIA LTDA e, neste 
momento, foi mencionado que a Análise da referida  Proposta 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 
13/07/2018======================================================================================== 

item Única   Participante  do  Certame Valor   Global  R$ 

001 – Santa Cruz Engenharia Ltda. R$ 465.584,84 

 
 

DA  ANÁLISE  (interna)  da única  PROPOSTA  DE  PREÇOS  
 
 
Conforme o previsto, a  ATA  de  Análise  Interna, fora feita / realizada e concretizada no dia 17 / 07 / 2018 
cujo  resultado foi  pela “aprovação” da Proposta em análise,  portanto, CLASSIFICADA e a empresa 
SANTACRUZ  ENGENHARIA LTDA  considerada  “exequível”  e  apta  a  prosseguir  no  certame.  E, nesta 
mesma Publicação,  abrindo-se o prazo recursal para os possíveis interessados.   Não havendo recursos,  
fica programada a data de abertura do Envelope de Habilitação – cuja sessão se dará no dia 26/julho/2018, 
no mesmo local / auditório=========================================================================== 
 
 

E, transcorrido este prazo concedido para os possíveis recursos e por  NÃO HAVER  nenhuma interposição, 
a Comissão Permanente de Licitação – Compel,  no dia e horário estabelecido, realizou a sessão e na 
presença da representante SANTACRUZ  ENGENHARIA LTDA,  fez  a abertura do Envelope de 
Habilitação  da referida empresa – tudo registrado em  ATA  realizada e assinada por todos no dia 26/ 07/18. 
 
 

Neste momento, a Comissão de Licitação – Compel, comunica aos presentes que a Documentação de 
Habilitação após assinaturas / rubricas, seriam  analisadas  internamente e breve / oportunamente,  quando 
de posse do  resultado desta fase,  seria  publicado no Portal de Compras do Municipio.============= 
 
 

DA ANÁLISE  FASE  DE  HABILITAÇÃO  
 
 
Internamente, a Comissão Permanente de Licitação – Compel,  reuniu-se no dia 26/07/2018, com a 
finalidade  de proceder a análise  sobre  a Documentação de Habilitação  da  citada e mencionada empresa; 
cujo resultado foi pela APROVAÇÃO e portanto, a  SANTACRUZ  ENGENHARIA LTDA  foi  considerada 
HABILITADA  no certame;  cuja  ATA datada e assinada por todos, fora  também  disponibilizada no Portal 
de Compras do Municipio,   abrindo-se o prazo recursal para os possíveis interessados.============ 

 
 
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, 
elaboração do Paraecer de Julgamento  Final e as decisões finais. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA   DE   JULGAMENTO   FINAL 
 

TOMADA  DE  PREÇOS  nº  003/2018 – COMPEL 
PROCESSO nº 000395.11.07.611.2018 

 
 
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 
003/2018 - 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$   469.913,00 
 

100 % 
 

SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA 

 

R$   465.584,84 

99,08 % 
0,92 % 

 

Camaçari, 06 de  agosto  de 2018. 

 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

Manoel  Alves Carneiro 

Presidente em 

 exercício 

 

Erasmo Antônio Rodrigues 

Santos 

Apoio 

 

Steline Dias Silva 
 

Apoio 

 

Antônio Sérgio Moura 

 de Souza    
 

Apoio  

 
 

 

 

 

 

Adjudico e Homologo 
 

__15___/_agosto__/_2018_ 

 

 

 

_________________________________ 

MUNICIPIO DE CAMAÇARI 

Secretaria de Infraestrutura    

Joselene Cardim Barbosa Souza 

Secretária  

 


