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2ªATA – SESSÃO DECREDENCIAMENTO EABERTURADOS 
ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS-CONCORRÊNCIA nº 027/2019 

 
 

Abertura desta Fase :26 de dezembrode 2019, Horário: às 09:00hs. 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, 
contemplando execução de sistema de drenagem de águas pluviais com tubos de concreto, em vias urbanas da sede, 
nos bairros Jardim Limoeiro, Parafuso e Sol Nascente, no município de Camaçari-BA) 

 

Dentre as empresas participantes do certame que se interessaram e enviaram seus representantes, foram: 
 

001 –G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 
Representante Legal – Sr(a)Marcelo Cerqueira de Lima 

PORTADOR DO RG nº 932948910 

002 – CONSTRUTORA EVER LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Divino José de Araújo  

PORTADOR DO RG nº 3073786 

 

Registrosdos fatosque foram  narrados  nesta 2ª ATA, assim  descrito 
 

Aos26(vinte e seis)dias do mês dedezembrodo ano de2019 (dois mil e dezenove)horário das09:00 horas, no 
auditório da Sesau/ Seduc- Centro Administrativo – Prédio (vermelho), esteve reunida a  Comissão Permanente de 
Licitação - COMPEL,designada pelo Decreto Municipal n° 7166/2019 (devidamente Publicada no Portal), cuja finalidade 
desta sessão pública é demonstrar a inviolabilidade / lacre dos envelopes de preços que ficaram retidos em poder 
da Compel e, de imediato, verificar e/ou efetuar o credenciamento dos interessados e a seguir, abrir osEnvelopes 
de Propostas de Preços das empresas Habilitadasno certame,cujoobjeto está descrito e explicitado no preâmbulo 
desta ATA.============================================================================ 
 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel, dá inicio efetivo aos 
trabalhos da sessão, conferindo o credenciamento de todos os licitantes presentes e de imediato, repassando a 
referida documentação aos demais presentes para conhecimento, análise e rubrica em todas as folhas.=============== 

 

Ato seguinte, o Presidente e equipe, após análise da documentação de credenciamento das empresas presentes, 
julgoue decidiuque todas as empresas presentes foram consideradas credenciadas. ====================================== 

 
O Sr. Presidente registra que ao DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela licitante CONSTRUTORA 
EVER LTDApara, em consonância com os princípios e normas que regem a licitação, que concedeu à recorrente a 
oportunidade de, até o dia 26/12/19 da sessão de abertura dos envelopes nº 02 (proposta de preços), que 
apresentasse o Atestado de que trata a exigência disposta no item 7.1.5.c.2 do edital, sob pena de ser restar 
definitivamente inabilitada e fica impedida de participar desta etapa do certame. 
 
Desta forma, após não ter apresentado o referido atestado conforme exigido no item 7.1.5 do Edital e não cumprir o 
previsto no julgamento do recurso, a Compel torna público que a CONSTRUTORA EVER LTDApermanece 
Inabilitada conforme julgamento anterior ao recurso publicado no Portal de Compras em 10/12/2019. Tendo ainda, a 
acrescentar que a licitante protocolou um pedido em 23/12/19 (Petição) solicitando a prorrogação prazo para entrega 
do referido documento, o qual foi indeferido pela Compel. 
 
Dando sequência aos trabalhos, o Presidente e equipe, na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura 
dos Envelopes de Propostas de Preços das empresas habilitadas, cujospreços foram assim registrados / lidos: 
 
Valorglobal  estimado pelo  MunicípioR$ 16.489.307,11 
 

Empresa Valor 
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA R$ 12.968.687,65 

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI R$ 14.455.936,14 

ALLPHA PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA R$ 14.675.483,33 

METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R$ 14.829.680,46 

SANJUAN ENGENHARIA LTDA R$ 15.283.402,30 

QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA R$ 15.325.004,13 

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 15.411.728,20 

SVC CONSTRUÇÕES LTDA R$ 15.426.079,59 

LN CONSTRUTORA LTDA R$ 15.553.399,00 

PATROL CONSTRUÇÕES LTDA R$ 15.575.278,57 

PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA R$ 15.628.209,24 

CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA R$ 15.753.292,32 

CBV CONSTRUTORA LTDA R$ 15.851.595,25 

LIGA ENGENHARIA LTDA R$ 16.165.617,74 
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A COMPEL informa que a empresa ALLPHA PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAnão apresentou a 
carta proposta nem em meio físico nem digital conforme previsto no edital anexo II página 15.  
 
Informamos que a empresa PATROL CONSTRUÇÕES LTDAapresentou cd vazio, sendo assim é concedido um prazode 24 
(vinte e quatro)  horas,  para apresentar o  CD-R  contendo  Planilha  de  Orçamento,  juntamente  e  a  Composição  do  BDI,  sob  
pena  de  desclassificação, conforme previsto no edital no item 11.3.4.  
 
Logo após a leitura dos preços globais, o Presidente e equipe,repassou todas asPropostas / planilhas e CD-rpara o 
conhecimento, rubrica, análise e o pronunciamento por parte dos licitantes presentes.====================== 
 

Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e rubricas 
nas referidasPropostas / planilhas e CD-r e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheutoda 
adocumentação;Ato seguinte, o Presidente e equipe, comunica à todos os presentes que a análise, julgamento e 
resultado sobre esta fase, será realizada internamente e breve / oportunamente, quando do resultado oficial, será 
dada publicidade da referida análise e dos fatos no Portal de Compras  e o que ocorrer oportunamente.=========== 
 

Ato seguinte, o Presidente e equipe, coloca a palavra à disposição dos licitantes presentes para se manifestarem e 
caso queiram registrar seusquestionamentos / observações  na  presente  ATA.========================= 
 
Fase seguinte, o Presidente e equipe suspende a sessão para análise interna da documentação, dandoa 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, 26 de dezembrode 2019. 
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EMPRESASPARTICIPANTES  /  ASSINATURAS  REPRESENTANTES 
 
 

001 –G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 
Representante Legal – Sr(a) Marcelo Cerqueira de Lima 
 

 

002 – CONSTRUTORA EVER LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Divino José de Araújo  
 

 

 
 


