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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

ATA DE JULGAMENTO FINAL 
 

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2017 – COMPEL 
 

PROCESSO nº 00633.11.07.611.2017 
 

Objeto. contratação de empresa para a execução das obras remanescentes da pavimentação e drenagem na rua Ilha do 

Meio no bairro de Itacimirim, Município de Camaçari – Ba (conforme projeto e  demais anexos)================== 
 

Edital Enviado à  Projur         : dia 07 de dezembro de 2017 

 

Parecer  Inicial  da  Projur      : dia 11 de dezembro de 2017 
 

Data Abertura do Certame  :  dia 03 de janeiro de 2018 
 

Publicado             : Diário Oficial dos Municípios            -  dia  14 / 12 / 2017 
         Diário Oficial da União                     –  dia  14 / 12 / 2017 
         Portal de compras do Município        -  dia  14 / 12 / 2017 
 
 

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============== 
 

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 08 (oito) empresas participaram da 
fase de credenciamento  e  abertura dos Envelopes de habilitação.============================== 
 

 
FASE  DE  HABILITAÇÃO;  
 
 

Conforme o mencionado / citado em ATA, após o credenciamento, foram abertos os Envelopes de 
Habilitação das empresas presentes 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; esta ATA fora disponibilizada também no portal de compras do dia 
16/10/2017========================================================================= 
 
 

Conforme o previsto, a ATA de Análise Interna, fora feita / realizada e concretizada no dia 23/01/2018 e 
disponibilizada no portal de compras do município, Diário Oficial  e  Diário Oficial da União, cujo  resultado 
culminou  com  a HABILITAÇÃO   e   INABILITAÇÃO  das  empresas: 
 
 

EMPRESAS  HABILITADAS:  Metro Engenharia e Consultoria Ltda   e  D F G – Construções e Projetos Ltda – Me  
 
 

EMPRESAS  INABILITADAS: P J – Construções e Terraplenagem Ltda; CS Construções e Empreendimentos Ltda; 
Construções e Transportes GS2 Ltda – EPP;  CBR Empreendimentos Ltda – EPP;  Avante 
Construtora Ltda – Me  e  F2 Empreendimentos e Locação de Veículos Eirelli – EPP ======= 

 

 
 

DO  PRAZO   RECURSAL 
 
 

No prazo legal e tempestivo – dia 30/01/2018 - a empresa CS Construções e Empreendimentos Ltda , 
protocolou  sua  interposição de recursos e suas alegações quanto à sua Inabilitação no certame; o que foi de 
conhecimento da Compel, e dia 31/01/2018 , foi dada publicidade  no D O E,  D O U  e no portal de compras 
do Municipio.======================================================================================= 
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No prazo legal e tempestivo: a empresa Construções e Transportes GS2 Ltda – E P P, protocolou sua 
interposição de recursos e suas alegações quanto à sua Inabilitação no certame; o que foi de conhecimento 
da Compel e dia 31/01/2018, foi dada publicidade no D O E, D O U e no portal de compras do 
Município.=======================================================================================. 
 
E, tendo em vista as INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, 
decide Adiar a sessão de Abertura dos Envelopes de Preços, que aconteceria dia 01 de fevereiro de 2018, 
ficando “sine-die”, enquanto se julgava os referidos  recursos e demais peças.======================== 
 

Em tempo, a empresa D F G – Construções e Projetos Ltda – Me, protocolou suas contra-razões, que 
fazem parte do processo licitatório.==================================================================== 

 
 
DO JULGAMENTO  DOS  RECURSOS  INTERPOSTOS:  
 
 

Transcorridos todos os prazos, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, usando das prerrogativas, 
analisou e julgou os citados recursos, assim transcritos: 
 

Recurso Interposto pela empresa CS Construções e Empreendimentos Ltda foi analisado, julgado e 
considerado IMPROCEDENTE, portanto, mantidas as decisões anteriores e, em cumprimento à Lei e as 
regras editalicias, foi  publicado no  Portal de Compras do Município, D O E   e   D O E   dia   01/03/2018. 
 
Recurso Interposto pela empresa Construções e Transportes GS2 Ltda – E P P foi analisado, julgado e 
considerado IMPROCEDENTE, portanto, mantidas as decisões anteriores e, em cumprimento à Lei e as 
regras editalicias, foi publicado no Portal de Compras do Município, D O E e   D O E   dia   01/03/2018. 
 

E, nesta mesma data de publicações mencionadas acima, foi publicado também o Aviso de Convocação 
para Abertura das Propostas de Preços, nos mesmos meios de comunicação, remarcando a data para o 
dia 07 de março de 2018=========================================================================== 
 
 
ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
 
 
No dia marcado, ou seja, 07/03/2018, foi realizada a 2ª sessão, cujas empresas participantes e seus preços 
globais, foram assim descritos: 

001 D F G – Construções e Projetos Ltda – Me R$  650.394,27 

002 Metro Engenharia e Consultoria Ltda R$  671.117,62 

Cujo teor da ATA fora disponibilizada no Portal de Compras do Município.  
 

E, nesta mesma ATA a Comissão Permanente de Licitação comunicou/informou que a análise das propostas 
de preços, planilhas, seus anexos e CD’s apresentados, seriam internamente e o resultado seria publicado no 
Portal de Compras do Município e demais meios de comunicação=============================== 
 

 
 

ATA DE JULGAMENTO “interna” SOBRE  AS  PROPOSTAS, PLANILHAS   e   CD”s  APRESENTADOS –   
 
 
E, dia 08/03/2018 – foi gerada / elaborada a ATA de Julgamento “interna” sobre o conteúdo das composições 
de preços unitários e o conteúdo dos CDr apresentados pelas empresas supra-mencionadas, cujo resultado 
foi pela “aprovação” de ambas propostas, por terem cumprido de forma completa e satisfatória as exigências 
editalicias; portanto,  mantidas  as decisões anteriores, inclusive a classificação das empresas. 
 
 

Neste mesmo momento, a citada ATA de Julgamento fora disponibilizada no Portal de compras do Município, 
D O E  e  D O U.......dia 09/03/2018 -  nesta oportunidade, fora aberto o prazo recursal para os possíveis 
interessados, se assim  o  desajarem.================================================================= 
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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, Habilitação e sua  análise, Fase recursal, Propostas de Preços 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 TOMADA DE PREÇOS nº 
002/2017 - COMPEL nos termos da legislação em vigor e por ter havido Interposição de Recursos, decide 
e submete ao Exmº Sr. Prefeito,  a  adjudicação  e  homologação  do  objeto licitado  a  empresa abaixo, 
conforme proposta de preços e planilha, anexas ao processo. 
 

PREÇO GLOBAL 

DA SD 

(R$) 

VENCEDORA 
PREÇO GLOBAL 

OFERTADO R$  

ECONOMIA 

DE (%) 

R$ 671.117,62  

 

100 % 
 

D F G – Construções e Projetos Ltda – Me 
 

 

 
R$ 650.394,27 

96,91 % 

3,09 % 

 

Camaçari, 19 de março de 2018. 

 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 
Manoel  Alves Carneiro 

Presidente em 
exercício 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 

Steline Dias Silva 
Apoio 

 

 
Vagner Júlio da 

Cunha  
Suplente 

Kézia Priscila Oliveira  
da  Silva  
Apoio 

 
 

 

 

Adjudico e Homologo 
 

__15__/__05___/_2018__ 

 

 

_________________________________ 

MUNICIPIO DE CAMAÇARI 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

PREFEITO 

 


