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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

ATA  DE  JULGAMENTO  FINAL 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 009/2018 – COMPEL 
 

PROCESSO nº 00504.11.07.611/2018 
 

Objeto. Constitui o objeto da presente licitação, é a contratação de empresa especializada para prestação 

dos serviços de Levantamento Topográficos no Municipio de Camaçari – Bahia================= 
 
 

Edital Enviado à  Projur         : dia 04 de julho de 2018 

 

Parecer  Inicial  da  Projur      : dia 04 de julho de 2018 
 

Data Abertura do Certame  : dia 17 de setembro  de  2018 
 

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

 
 

O processo  licitatório  é  composto  por  01 (único ) volume – 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  
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 21 / 08 / 2018 – 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; 
 
Mês / 08 / 2018 – 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; 
 
 
Mês / 08 / 2018 – 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; 
 
 

DAS  IMPUGNAÇÕES   E   DO    JULGAMENTO 
 
 
No dia 12/09/2018 – a empresa  S P PASSOS RAVEDUTTI –COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA não satisfeita 
com as regras editalicias, protocolou suas impugnações aos termos do Edital – que foram e de imediato, 
recebidas e encaminhadas a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio  para conhecimento e pronunciamento 
– quanto aos fatos alegados.======================================================================== 
 
E, dia 14/09/2018 – a Comissão Permanente de Licitação – Compel, torna público sua análise e 
julgamento das impugnações, cujo resultado foi pela “improcedência” e, portanto, mantida a data de 
abertura do certame – para o dia 17/09/2018 – matéria publicada no Portal de Compras do Municipio======= 
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No dia 12/09/2018 – a empresa  URBENER - URBANIZAÇÃO E ENERGIA S/A  não satisfeita com as regras 
editalicias, protocolou suas impugnações aos termos do Edital – que foram e de imediato, recebidas e 
encaminhadas a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio  para conhecimento e pronunciamento======= 
 
E, dia 14/09/2018 – a Comissão Permanente de Licitação – Compel, torna público sua análise e 
julgamento das impugnações, cujo resultado foi pela “improcedência” e, portanto, mantida a data de 
abertura do certame – para o dia 17/09/2018 – matéria publicada no Portal de Compras do Municipio======= 
 
 
No dia 12/09/2018 – a empresa  D.  DOS  SANTOS PEREIRA “EIRELLI”  não satisfeita com as regras 
editalicias, protocolou suas impugnações aos termos do Edital – que foram e de imediato, recebidas e 
encaminhadas a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio  para conhecimento e pronunciamento======= 
 
E, dia 14/09/2018 – a Comissão Permanente de Licitação – Compel, torna público sua análise e 
julgamento das impugnações, cujo resultado foi pela “improcedência” e, portanto, mantida a data de 
abertura do certame – para o dia 17/09/2018 – matéria publicada no Portal de Compras do Municipio======= 
 
 

1ª  ATA  de Abertura do Certame: 
 

 
Dia 17 de setembro 2018, ATA da 1ª. reunião  de  abertura e credenciamento dos interessados no  certame,  
onde  04 (quatro) empresas participaram da fase de credenciamento  e  abertura  dos  Envelopes de 
Propostas de Preços, assim  descrito abaixo: 

Relação de Empresas Participantes desta Fase Preço Global Ofertado R$ 

001 – HIPARC – Geotecnologia, Projetos e Aerolevantamentos Ltda 

4.316.655,70 

002 – C T A – Consultoria Técnica e Assessoria “Eirelli” - EPP 

5.011.277,05 

003 – OESTE – Organização, Estradas, Topografia e Engenharia Ltda 

8.318.238,50 

004 – PET – Projetos, Topografia e Consultoria Ltda – Me  

8.408.191,35 

 
 

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

ATA -  dia 24/09/2018 – a Compel realizou sua análise e julgamento (interna) cuja ATA e seu resultado, fora 
disponibilizada no processo e portal de compras do município, todas as propostas de preços / planilhas e 
seus anexos, foram analisadas, julgada e a empresa OESTE – Organização, Estradas, Topografia e 
Engenharia Ltda  fora analisada e julgada “ CLASSIFICADA a participar da próxima fase do certame;  quanto 
as empresas e  PET – Projetos, Topografia e Consultoria Ltda – Me,  HIPARC – Geotecnologia, Projetos 
e Aerolevantamentos Ltda  e  C T A – Consultoria Técnica e Assessoria “Eirelli” – EPP – foram julgadas 
e consideradas suas propostas DESCLASSIFICADAS pelos motivos  expostos / explicitados na referida  ATA 
de Julgamento realizada  “Internamente”.============================================================= 

Salientamos que o Resultado fora disponibilizado no Portal de Compras do Municipio  e no D O E – abrindo-
se naquele momento, o prazo recursal previsto em Lei.=================================================== 

 
 

DO PRAZO  RECURSAL  SOBRE  A  FASE  DE  PREÇOS 
 
No prazo previsto e determinado, as empresas HIPARC – Geotecnologia, Projetos e Aerolevantamentos 
Ltda  e  C T A – Consultoria Técnica e Assessoria “Eirelli” – EPP – inconformadas e insatisfeitas 
protocolaram seus recursos “tempestivamente” perante a Comissão Permanente de Licitação.  De imediato, a 
Compel   aplicando-se as regras do Edital e da Lei, tornou público no Portal de Compras  e no D O E para o 
conhecimento de todos, bem como, para as contra-razões dos possíveis  interessados.================= 
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Também no prazo legal, a empresa OESTE – Organização, Estradas, Topografia e Engenharia Ltda, 
protocolou perante  a Compel “tempestivamente” suas contra-razões.======================================= 

 
 

DA ANÁLISE   E   DO  JULGAMENTO  DOS  RECURSOS  INTERPOSTOS: 
 
 

De posse dos 02 (dois) recursos interpostos  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).=================================================== 

 

Dando sequência aos trabalhos da sessão, a Compel de posse do Julgamento final sobre os recursos acima 
citados, cujo resultado foi pela improcedência  e outros motivos elencados no Julgamento Final.  Portanto, 
mantidas as decisões anteriores, nas quais as empresas  HIPARC – Geotecnologia, Projetos e 
Aerolevantamentos Ltda  e  C T A – Consultoria Técnica e Assessoria “Eirelli” – EPP – foram 
desclassificadas.=================================================================================== 
 

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  DE  HABILITAÇÃO;  
 
 
 

ATA do dia 10 / 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 
OESTE – Organização, Estradas, Topografia e Engenharia 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, Dia 11 / 10 /2018, ATA da reunião de análise, que fora realizada e julgada “internamente”, quanto à empresa 
OESTE – Organização, Estradas, Topografia e Engenharia Ltda, 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.================================================================= 
 
 

DO PRAZO RECURSAL DESTA FASE; e transcorrida esta fase, por não Haver Nenhuma 

Interposição de Recurso – foi sugerida a homologação / adjudicação do objeto licitado. 

 
 

FASE  CONCLUSIVA:  
 
 
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 CONCORRÊNCIA nº 009/2018 
nos termos da legislação em vigor e por não  ter  havido Interposição de Recursos, 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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PREÇO GLOBAL 

DA SD 

(R$) 

VENCEDORA 
PREÇO GLOBAL 

OFERTADO R$  

ECONOMIA 

DE (%) 

R$ 8.668.238,50  

 

100 % 
 

OESTE – Organização, Estradas, 
Topografia  e  Engenharia  Ltda 

 
R$ 8.318.238,50 

95,96 % 

 4,04 % 

 
 
Este é o nosso  parecer. 
 

Camaçari, 23 de outubro de 2018. 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente 

 
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. 
 
 

___23_____/_outubro_____/_2018__ 
 

 

 

_________________________________ 

MUNICIPIO DE CAMAÇARI 

Secretaria de Infraestrutura 

Joselene Cardim Barbosa Souza  

Secretária 

 


