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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

ATA DE JULGAMENTO FINAL 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/2018 – COMPEL 
 

PROCESSO nº 00100.11.07.611.2018 
 

Objeto. Contratação de empresa para a confecção de redutor de velocidade, manutenção, conservação, 
recuperação de pavimentação em C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado a quente), e capeamento 
sobre pavimentação em paralelepípedos com C.B.U.Q na Sede e na Orla do Município de Camaçari 
-  Bahia 

 

Edital Enviado à  Projur         : dia 26 de fevereiro de 2018 

 

Parecer  Inicial  da  Projur      : dia 26 de fevereiro de 2018 
 

Data Abertura do Certame  :  dia 09 de abril de  2018 
 

Publicado               : Diário Oficial dos Municípios            -  dia  07 / 03 / 2018 
   Jornal Grande Circulação                -  dia  07 / 03 / 2018 

           Portal de compras do Município        -  dia 07 / 03 / 2018 
 

O processo  licitatório  é  composto  por  03 (três) volumes – contendo todas as fases do Certame: Inicial, 
Projeto, Planilhas, CD’s,  ATAS de Credenciamento, Propostas de Preços, Publicações diversas, Fase 
recursal, Contra-razões,  Publicações diversas, ATA de abertura do Envelope de Habilitação, 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)====================================== 
 
 
 

DOS  QUESTIONAMENTOS   E   DAS  RESPOSTAS 
 
Dia 04/abril/2018 – a empresa  CONSTRUTORA  ANCAR LTDA  fez  seus questionamentos  e de imediato, 
a Compel  os  respondeu em tempo  hábil – que foram disponibilizados no Portal de compras do Municipio; 
 
 
DAS IMPUGNAÇÕES E  DO  JULGAMENTO 
 
 
No dia 03/abril/2018 a empresa CONSTRUPOLLI – Construtora e Incorporação Ltda, impugnou os termos 
do Edital;  cujas  respostas  foram elaboradas  e disponibilizadas  no  Portal de Compras do Municipio. 
 
 

No dia 04/abril/2018 a empresa Construtora Lustoza Ltda, também protocolou seus termos de impugnação 
ao Edital;  cujas  respostas  foram elaboradas  e disponibilizadas  no  Portal de Compras do Municipio. 
 
 
 

No dia 05/abril/2018 a empresa CONSTRUTORA  ANCAR LTDA  , também protocolou seus termos de 
impugnação ao Edital;  cujas  respostas  foram elaboradas  e disponibilizadas  no  Portal de Compras do 
Municipio. 
 
 

E, extemporaneamente, a empresa PEJOTA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, também 
protocolou sua impugnação aos termos do Edital; cujas  respostas  foram elaboradas  e disponibilizadas  no  
Portal de Compras do Municipio. 
 

 DIVERSOS  OUTROS  QUESTIONAMENTOS /  RESPOSTAS 
 
- As empresas PEJOTA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA e Construtora Lustoza Ltda  -  cujas  
respostas  foram elaboradas  e disponibilizadas  no  Portal de Compras do Municipio. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

1ª  ATA  de Abertura do Certame : 
 

Dia 09 /abril / 2018, ATA da 1ª. reunião  de  abertura do certame,  onde 08 (oito) empresas participaram da 
fase de credenciamento  e  abertura dos Envelopes de Propostas de Preços.======================== 
Lote I – participaram e concorreram efetivamente 07 empresas neste lote 
Lote II -            “          “             “                 “              08         “            “        “ 
 
FASE  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 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================ 
LOTE    I  -  Sede ..............................................................Valor  global   estimado em R$ 20.205.329,46  

EMPRESAS  PARTICIPANTES   DESTE   LOTE VALOR  Global    R$ 

001  - Pejota Construções e Terraplenagem Ltda  

R$ 13.961.757,61 

002  - Liga  Engenharia  Ltda  

R$ 14.274.101,38 

003  - Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda 

R$ 15.057.182,72 

004  - Construtora  Ancar  Ltda  

R$ 15.849.931,62 

005  - Setel  Construtora Ltda R$ 15.954.648,40 

006  - Mazza  Engenharia  Ltda  

R$ 16.737.189,47 

007  -  SVC  CONSTRUÇÕES LTDA  

R$ 17.982.001,73 

 
 

LOTE    I I -  Orla..................................................................Valor  Global  estimado em R$ 15.950.587,51 

EMPRESAS  PARTICIPANTES   DESTE   LOTE VALOR  Global   R$ 

001  - RSH  Construtora Ltda  

R$ 10.368.577,09 

002  - Liga  Engenharia  Ltda  

R$ 11.142.629,54 

003  - Pejota Construções e Terraplenagem Ltda  

R$ 11.379.035,95 

004  - Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda 

R$ 12.209.716,42 

005  - Construtora  Ancar  Ltda  

R$ 12.477.793,32 

006  - Mazza  Engenharia  Ltda  

R$ 13.222.637,33 

007  - Setel  Construtora Ltda R$ 13.258.063,59 

008  -  SVC  CONSTRUÇÕES LTDA  

R$ 14.992.058,44 
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LOTE  I   e   I I 
 
2ª ATA de Análise Interna sobre o conteúdo das Propostas e dos CDr  apresentados, fora feita / 
realizada e concretizada no dia 18/abril/2018 e disponibilizada no portal de compras do município no dia 
10/04/2018, concedendo às empresas o prazo de 02 (dois) dias para o cumprimento de exigências===== 
 
 

LOTE    I 
 
Transcorrido  este  prazo concedido, conforme fora exigido, a ATA realizada no dia 02/maio/2018 contendo as 
Composições de Preços Unitários, das 03 melhores empresas classificadas neste Lote,  cuja classificação 
assim descrito  abaixo: 

MAPA DE PREÇOS (após  a  análise das composições de Preços Unitários) 

EMPRESAS  PARTICIPANTES   DESTE   LOTE VALOR  Global    R$ 

001  - Pejota Construções e Terraplenagem Ltda  

R$ 13.961.757,61 

002  - Liga  Engenharia  Ltda  

R$ 14.274.101,38 

003  - Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda 

R$ 15.057.182,72 

 

Cujo resultado fora disponibilizado no Portal de compras do Municipio no dia 04/maio/2018,  abrindo-se neste 
momento o prazo recursal.============================================================== 
 
 
LOTE   I  I 
 
 

Transcorrido  este  prazo concedido, conforme fora exigido, a ATA realizada no dia 02/maio/2018 contendo as 
Composições de Preços Unitários, das 03 melhores empresas classificadas neste Lote cuja classificação 
assim descrito  abaixo: 
 

MAPA DE PREÇOS (após  a  análise das composições de Preços Unitários) 

EMPRESAS  PARTICIPANTES   DESTE   LOTE VALOR  Global   R$ 

001  - RSH  Construtora Ltda ( teve sua proposta de preços  desclassificada por não 
atender  ao solicitado e não ter apresentado  as  correções  exigidas). 

R$ 10.368.577,09 

002  - Liga  Engenharia  Ltda  

R$ 11.142.629,54 

003  - Pejota Construções e Terraplenagem Ltda  

R$ 11.379.035,95 

 

Cujo resultado fora disponibilizado no Portal de compras do Municipio no dia 04/maio/2018,  abrindo-se neste 
momento o prazo recursal.============================================================== 
 
 
 

 
 
 

DO  PRAZO   RECURSAL;  
 
 
LOTE  I – em tempo hábil, a empresa Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda, insatisfeita / 
irresignada  quanto  classificação da Pejota Construções e Terraplenagem Ltda.  A Compel, também em 
tempo hábil, publicou no Portal de compras do Municipio a referida interposição de recurso  para as contra-
razões.============================================================================ 
 
A empresa Pejota Construções e Terraplenagem Ltda, em cumprimento as regras editalícias  e a lei em 
vigor, também protocolou  suas  contra-razões, apresentando  seus argumentos.=================== 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

A Comissão Permanente de Licitação – Compel, após estas  fases, analisou, julgou e considerou o 
RECURSO  interposto pela empresa Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda, como  procedente; 
portanto, neste novo julgamento, a  empresa Pejota Construções e Terraplenagem Ltda, teve sua proposta 
de preços (sua composição de preços) como  não aceitável, pois, conforme está explicito e bem claro, a 
referida empresa apresentou  somente o  CDr  -  deixando  de  apresentar a  VIA  IMPRESSA, o que foi 
aceito e acatado pela  COMPEL, portanto a  empresa Pejota Construções e Terraplenagem Ltda, teve sua 
proposta reanalisada e considerada como “desclassificada” neste lote, por tais argumentos. 
 
E, cujo  julgamento e resultado desta fase, fora também divulgado no Portal de Compras do Municipio, 
abrindo-se o prazo recursal e as contra-razões para os possíveis interessados; portanto, este LOTE ficou 
aguardando o prazo recursal=========================================================== 
 
 
 
 
 

DA   ANÁLISE   DOS   FATOS   NARRADOS   SOBRE   O    LOTE    I    I 
Enquanto transcorre o prazo recursal do LOTE I, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, dá 
segmento aos trabalhos do Lote II, assim detalhado a seguir: 
 
 
LOTE  I I – transcorrido o prazo recursal e por não haver nenhuma interposição de recurso neste Lote,  a 
Comissão Permanente de Licitação – Compel,  convocou e tornou público  via  Portal de Compras do 
Municipio,  para  a Abertura do Envelope de Habilitação da empresa Liga  Engenharia  Ltda melhor 
classificada neste lote.================================================================ 
 
 

LOTE  I I – ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO Fase seguinte, tendo transcorrido o prazo 
recursal,  fora realizada ATA  no dia 22/maio/2018 – abrindo-se o envelope de habilitação da empresa 
classificada– Liga  Engenharia  Ltda, para a devida análise e julgamento sobre esta fase, cuja ATA fora 
disponibilizada no Portal de Compras do Municipio em tempo hábil============================== 
 
 

E, internamente, a Compel  através da  ATA de Julgamento Interna, sobre a Documentação de Habilitação 
da empresa Liga  Engenharia  Ltda, cujo resultado foi pela  “aprovação” por ter cumprido todas as 
exigências editalicias – cujo resultado fora publicado no porta de compras no dia 30 /maio/2018, abrindo-se 
neste momento, o prazo recursal para os possíveis interessados=============================== 
 
LOTE  I I – 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, sua  análise, Fase recursal, Documentos de habilitação e sua análise, 
Fase recursal  e por último, as decisões finais. 
 

DA  DECISÃO   FINAL    SOBRE   O  LOTE    I  I 
 
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 CONCORÊNCIA nº 003/2018 - 
COMPEL nos termos da legislação em vigor, decide e submete a  Exmª   Sra. Secretária,  a  adjudicação  e  
homologação  do  LOTE  I I 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$ 15.950.587,51  
 

100 % 
 

Liga  Engenharia  Ltda 

R$ 11.142.629,54 

69,85 % 
30,15 % 

 
CAMPO  DAS OBSERVAÇÕES:  
E, com base nas regras editalicias, a empresa em questão, apesar de ter cotado  MENOR  PREÇO  global 
nos 02 (dois) lotes, precisamente neste Lote, o  PERCENTUAL  de  Desconto foi maior, portanto, atendendo 

as normas e regras do Edital, a empresa Liga  Engenharia  Ltda, foi declarada vencedora deste lote. 
=================================================================================== 
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SOBRE O   LOTE    I  - DA  REANÁLISE  E  DO  JULGAMENTO  FINAL   
 
 
Quanto ao LOTE  I  -  logo após  a análise e julgamento / resultado do recurso “procedente” por parte da 
empresa Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda,  que culminou com  desclassificação da empresa 
Pejota Construções e Terraplenagem Ltda;  portanto, a referida empresa em questão, insatisfeita e 
irresignada quanto à sua desclassificação no Lote I, protocolou tempestivamente suas contra-razões,  suas 
alegações e motivação; também em tempo hábil, a Compel  analisou e julgou “improcedentes” suas 
alegações; mantidas  as  decisões anteriores=============================================== 
 

 

LOTE   I – ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO - Fase seguinte, tendo transcorrido o prazo 

de recurso e das contra-razões, a Comissão Permanente de Licitação – Compel,  em tempo hábil, fez a 
convocação  aos interessados – via portal de compras do Municipio, marcando desde já, a data de abertura 
do Envelope de Habilitação da empresa Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda============= 
 
ATA de Análise e Julgamento dia 08/junho/2018  sobre a  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO da empresa 
acima mencionada – em tempo hábil, fora analisada, julgada e considerado que a empresa Campbel – 
Construções e Terraplenagem  Ltda, cumpriu e atendeu todas as exigências editalicias; portanto, 
considerada HABILITADA no lote I -  cujo  resultado fora também  disponibilizado  no portal de compras do 
município para a contagem de prazo recursal, para os possíveis interessados====================== 
 
No prazo legal dia 15/junho/2018,  a empresa Pejota Construções e Terraplenagem Ltda, insatisfeita / 
irresignada com o resultado, protocolou em tempo legal, sua interposição de recurso contendo suas 
alegações e motivação; que fora também publicado  no portal de compras do Municipio, para o conhecimento 
e as contra-razões dos possíveis interessados, caso queiram==================================== 
 
Também em tempo hábil dia 18/06/2018,  a  empresa Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda, tomou  
conhecimento e também protocolou suas contra-razões======================================== 
 
De posse  do  Recurso interposto e das Contra-razões, a Comissão Permanente de Licitação – Compel,  
analisou, julgou e considerou “improcedentes” o referido recurso interposto pela empresa Pejota Construções 
e Terraplenagem Ltda, portanto, mantidas as decisões anteriores, ou seja, inclusive mantida a HABILITAÇÃO 
da empresa Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda.=================================== 
 
 
DA  DECISÃO   FINAL    SOBRE   O  LOTE   I 
 
 
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 CONCORÊNCIA nº 003/2018 - 
COMPEL nos termos da legislação em vigor, decide e submete a  Exmª   Sra. Secretária,  a  adjudicação  e  
homologação  do  LOTE   I  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$ 20.205.329,46 
 

100 % 
Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda 

R$ 15.057.182,72 

74,52 % 
25,48 % 

 
NOTA  EXPLICATIVA  / CAMPO  DAS OBSERVAÇÕES:  
 
 

Tendo em vista a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta de preços da empresa Pejota Construções Ltda;  e 

seguindo as regras Editalicias,  a empresa Liga  Engenharia  Ltda, por ter sido habilitada  e  

vencedora do LOTE I I, portanto, não havendo a possibilidade em vencer nos 02 (dois) lotes, a 
Comissão Permanente de Licitação, passa  a  narrar  os  seguintes  passos: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE JULGAMENTO FINAL 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/2018 – COMPEL 
 

PROCESSO nº 00100.11.07.611.2018 
 

Objeto. Contratação de empresa para a confecção de redutor de velocidade, manutenção, conservação, 
recuperação de pavimentação em C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado a quente), e capeamento sobre 
pavimentação em paralelepípedos com C.B.U.Q na Sede e na Orla do Município de Camaçari -  Bahia 

 
 

E, com base nas regras editalicias, a Comissão Permanente de Licitação, conforme já narrado 

anteriormente e esgotadas todas as fases recursal, declara a empresa Campbel – Construções e 

Terraplenagem Ltda, Habilitada neste Lote I, portanto, atendendo as normas e regras do Edital, foi declarada 

vencedora deste lote.======================================================== 

 

 

Camaçari, 19 de junho de 2018. 

 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente/Apoio 

 
Erasmo Antônio Rodrigues 

Santos 

Apoio 

Kézia Priscila 

Oliveira da Silva 

Apoio 

Antônio Sérgio Moura 

de Sousa 

Apoio 

 
Vagner Júlio da Cunha 

Suplente 

 

 

 

 

Adjudico e Homologo os LOTES  I  e  II 
 
 
 

_______/________/________ 
 

 

 

_________________________________ 

MUNICIPIO DE CAMAÇARI 

Secretaria de Infraestrutura - Seinfra 

Joselene  Cardim Barbosa  Souza 

Secretária 

 


