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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

ATA  DE  JULGAMENTO  FINAL 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 011/2018 – COMPEL 
 

PROCESSO nº 00654.11.07.611.2018 
 

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação e drenagem em vias públicas dos bairros 

Parque das Mangabas, Parque Verde I, Parque Verde II, Recanto das Arvores e Verdes Horizontes, no Município 

de Camaçari – Bahia. 
 
 

1ª Edição - Edital Enviado à  Projur: dia 19 de outubro de 2018 

 
 

Parecer  Inicial  da  Projur                 : dia 24 de outubro de 2018 

 
 
Edital  - Aprovado – Definitivo          : dia 26 de outubro de 2018 

 
 

Data Abertura do Certame           : dia 03 de dezembro de  2018 
 
 

Da  Publicidade                           : Diário Oficial dos Municípios e Jornal Grande Circulação 
                                                      e  Portal de compras do Município  

 
 

O processo  licitatório  foi  composto  por  03 ( três ) volumes – contendo todas as fases do certame: SD 
inicial, Projeto, Planilhas, CD’s, Minuta do Edital, Parecer Juridico e Edital Definitivo;  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 09 / 11 / 2018 – uma empresa denominada de  Pretensa Licitante  fez  seus questionamentos  e de 
imediato, no dia 13/11/2018 -  a Compel  os  respondeu em tempo  hábil – que foram disponibilizados no 
Portal de compras do Municipio; 
 
Dia 20  e  21 / 11 / 2018 – Duas outras empresas denominadas de Pretensas Licitantes  fizeram  seus 
questionamentos  e de imediato, dia 21/11/2018 - a Compel  os  respondeu em tempo  hábil – que foram 
disponibilizados no Portal de compras do Municipio; 
 
 
Dia 23 / 11 / 2018 – uma  outra  empresa denominada de Pretensa Licitante  fez  seus questionamentos  e de 
imediato, a Compel  no dia  23-11-2018 - os  respondeu em tempo  hábil – que foram disponibilizados no 
Portal de compras do Municipio; 
 
 
Dia 23 / 11 / 2018 – uma  outra  empresa denominada de Pretensa Licitante  fez  seus questionamentos  e de 
imediato, a Compel  no dia  23-11-2018 - os  respondeu em tempo  hábil – que foram disponibilizados no 
Portal de compras do Municipio; 
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Dia 23 / 11 / 2018 – uma  outra  empresa denominada de Pretensa Licitante  fez  seus questionamentos  e de 
imediato, a Compel  no dia  27-11-2018 - os  respondeu em tempo  hábil – que foram disponibilizados no 
Portal de compras do Municipio; 
 
 
Dia 29 / 11 / 2018 – uma  outra  empresa denominada de Pretensa Licitante  fez  seus questionamentos  e de 
imediato, a Compel  no dia  30-11-2018 - os  respondeu em tempo  hábil – que foram disponibilizados no 
Portal de compras do Municipio; 
 
 
Dia 29 / 11 / 2018 – uma  outra  empresa denominada de Pretensa Licitante  fez  seus questionamentos  e de 
imediato, a Compel  no dia  30-11-2018 - os  respondeu em tempo  hábil – que foram disponibilizados no 
Portal de compras do Municipio; 
 
 
Dia 30 / 11 / 2018 – uma  outra  empresa denominada de Pretensa Licitante  fez  seus questionamentos  e de 
imediato, a Compel  no dia  30-11-2018 - os  respondeu em tempo  hábil – que foram disponibilizados no 
Portal de compras do Municipio; 
 
 

DAS  IMPUGNAÇÕES   E   DO    JULGAMENTO 
 
Apesar  dos  Diversos  Questionamentos  e  das  Respostas -  NENHUMA  empresa protocolou  ou 
impetrou  Impugnação  aos  Termos  do  Edital -  portanto,  mantida  a  Data de Abertura  do  Certame. 
 
 

RELAÇÃO DAS EMPRESAS QUE VISUALIZARAM O EDITAL NO PORTAL DE COMPRAS 
 
Foram  18  páginas -  registrando os nomes das empresas que visualizaram o Edital e considerados possíveis 
interessados em participar do certame 
 
 

RELAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EFETUARAM a CAUÇÃO na TESOURARIA 
 
Até a véspera de abertura do certame - foram diversas as  empresas que efetuaram a garantia de 
participação – conforme  as  regras  editalicias. 
 
 
 

1ª SESSÃO - ATA  DE  ABERTURA  DO  CERTAME: 
 
Dia 03 de dezembro de 2018, foi confeccionada ATA da 1ª. reunião  de  abertura e credenciamento dos 
interessados no  certame,  onde  12 (doze) empresas participaram da fase de credenciamento  e  abertura  
dos  Envelopes de Propostas de Preços, assim  descrito abaixo: 

Empresas  Participantes  desta  Fase  de  Propostas de Preços Preço Global Ofertado  R$ 

001 – C R L  Engenharia  Ltda R$  7.662.804,78 

002 – P J  Construções e Terraplenagem Ltda R$  7.709.015,41 

003 – Construtora  N M  Ltda R$  7.759.802,34 

004 – Gradus Construtora R$  8.219.218,32 

005 – C B R  Empreendimentos “Eirelli” (EPP)  R$  8.535.841,65 

006 – C B V   Construtora LTDA  R$  8.734.187,67 

007 – Setel  Construtora Ltda R$  9.051.089,05 

008 – Q G  Construções e Engenharia Ltda. R$  9.153.337,07 

009 – Emprenge  Construtora Ltda  - EPP R$  9.214.746,77 

010 – L N  Construtora Ltda R$  9.264.393,19 

011 – Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda R$  9.430.328,45 

012 – Metro Engenharia e Consultoria Ltda R$  9.699.480,35 

E, nesta mesma data, a  ATA  fora disponibilizada no Portal de Compras do Municipio. 
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V  O  L  U  M  E       I  I (fazendo parte integrante do processo) 
 

Este Volume  contém  as  12 (doze) propostas de Preços + Planilhas e seus anexos / CD-r. 

 
 
ATA  DE  ANÁLISE  E  JULGAMENTO (interna) sobre  as  PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
 
 

ATA -  dia 14 / 12 / 2018 – a  Compel  realizou sua análise e julgamento (interna) cuja ATA e seu resultado, 
fora disponibilizada no processo  e  o extrato / resultado, no D O E  e também  no Portal de Compras do 
município dia 17 – 12 - 2018, todas as propostas de preços / planilhas e seus anexos, foram analisadas e 
julgadas, assim  descrito:  
 
 

Empresas Classificadas: C R L Engenharia Ltda, Construtora N M Ltda, Gradus Construtora Ltda, C B R 

Empreendimentos “Eirelli” (EPP), C B V Construtora Ltda, Setel  Construtora Ltda, L N  Construtora Ltda  e Metro 

Engenharia e Consultoria Ltda, suas propostas de preços e planilhas foram analisadas, julgadas e consideradas 
“classificadas” por atenderem as exigências editalicias================================================ 
 
 
 

Empresas Desclassificadas: QG Construções e Engenharia Ltda, Emprenge Construtora Ltda, PJ  Construções e 
Terraplenagem Ltda  e  Campbel – Construções e Terraplenagem Ltda - estas empresas tiveram suas propostas de 
preços analisadas, julgadas e consideradas “desclassificadas” por não atenderem / cumprirem todas as exigências do 

Edital =============================================================================================== 
 

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.=================================================== 

 
 
 

DA   FASE  RECURSAL  SOBRE  AS  PROPOSTAS  DE  PREÇOS 
 
 
No prazo previsto e determinado, a empresa  Pejota – Construções e Terraplenagem Ltda – inconformada 
e insatisfeita protocolou seu recurso e suas alegações “tempestivamente” perante a Comissão Permanente de 
Licitação.  De imediato, a Compel   aplicando-se as regras do Edital e da Lei, no dia 28 / 12/ 2018 - 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.========================================================================= 
 

E, também no prazo legal, a empresa C R L  Engenharia Ltda, protocolou perante  a Compel 
“tempestivamente” suas contra-razões.================================================================== 

 
 
 

DA ANÁLISE   E   DO  JULGAMENTO  DO  RECURSO  INTERPOSTO e das CONTRA-RAZÕES: 
 
 
 

De posse do recurso interposto  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 o citado recurso 
cujo resultado foi pela improcedência  e outros motivos elencados no Julgamento Final.  Portanto, mantidas 
as decisões anteriores.=============================================================================  

 
 

Salientamos que o resultado sobre esta fase fora disponibilizada no Portal de Compras do Municipio e 
também no D O E – dia 16 – janeiro/2019, conforme peças compondo o processo========================= 
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ATA  DE  JULGAMENTO  FINAL 
 

CONCORRÊNCIA nº 011/2018 – COMPEL 
 

 

DA   REVISÃO   DE   ATO   ADMINISTRATIVO 
 
 

PODER   /   DEVER    DA    AUTO-TUTELA 
 
A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  através da Comissão Permanente de Licitação – Compel,  revendo  seus   
ATOS, conforme título acima, relata a Fundamentação da Revisão do Ato,  cuja  DECISÃO  FINAL  - resolve  
REVER o posicionamento  exarado quando do julgamento  do recurso interposto pela empresa Pejota – 
Construções e Terraplenagem Ltda – para determinar, doravante, a Desclassificação da Recorrida – 
decisão datada de 16 / janeiro/2019 – cuja decisão fora  Publicada no D O E  dia 17/01/2019 e também no 
Portal de Compras do Municipio.====================================================================== 

 
 

Diante dos Fatos acima narrados, a matéria  que  fora  Publicada  que  culminou  com  o  seguinte  resultado: 
 

Todas as empresas participantes da Fase de Propostas de Preços – foram através da Revisão de Ato 
Administrativo – tiveram suas propostas de preços “DESCLASSIFICADAS”   e  com base no artigo  48 da Lei 
em vigor,  foi concedido o prazo de 08 (oito) dias úteis para a  Reapresentação de  Novas Propostas de 
Preços – escoimadas das causas que motivaram suas desclassificações; portanto, marcada a data da nova 
abertura para o dia 29 de janeiro de 2019 às 09:00 horas no local / endereço / auditório – previsto e 
estabelecido na Publicação.=========================================================================== 

 
 
 

V  O  L  U  M  E         I  I  I 
 
 
DA  REAPRESENTAÇÃO DE  NOVAS  PROPOSTAS DE PREÇOS (escoimadas de............)  

 
 

Portanto, nesta nova data reprogramada, dia 29 de janeiro/2019  às  09:00 horas no local previsto, a 
Compel através do Presidente e demais membros, deu inicio efetivo a esta nova Etapa, registrando que 
dentre as 12 (doze) empresas participantes da Fase inicial,  estiveram presentes somente as empresas:  
 

 

Empresas  Participantes  desta  Fase  

Preço Global  

Ofertado R$ 

1ª.  sessão 

Preço Global  

Ofertado R$ 

2ª.  sessão 

001 – C R L  Engenharia  Ltda R$  7.662.804,78 R$  7.662.804,78 

002 – Construtora  N M  Ltda R$  7.759.802,34 R$  7.380.000,00 

003 – C B R  Empreendimentos “Eirelli” (EPP)  R$  8.535.841,65 R$  8.244.895,37 

004 – C B V   Construtora LTDA  R$  8.734.187,67 R$  8.675.363,19 
 
 

2ª  ATA  DE  REANÁLISE  E  JULGAMENTO (interna) sobre  as  PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
 
 
 

ATA -  dia 01 / 02 / 2019 – a  Compel  realizou sua análise e julgamento (interna) cuja ATA e seu resultado, 
fora disponibilizada no processo  e  o extrato / resultado, no D O E  e também  no Portal de Compras do 
município; onde, todas as  propostas de preços / planilhas e seus anexos, foram analisadas e julgadas, 
consideradas todas ELAS  “Desclassificadas” – conforme motivação descritas  na  citada ATA. Portanto, a 
partir desta publicação – abriu-se o prazo recursal para os descontentes / inconformados com as 
Decisões.=========================================================================================== 
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DO PRAZO  RECURSAL  SOBRE  ESTA  NOVA  FASE  DE   REAPRESENTAÇÃO 
 

 
No prazo previsto e determinado, as empresas Construtora  N M  Ltda  e  C B V  Construtora Ltda, ambas 
inconformadas  e  insatisfeitas, protocolaram seus recursos e suas alegações “tempestivamente” perante a 
Comissão Permanente de Licitação.  De imediato, a Compel   aplicando-se as regras do Edital e da Lei, no 
dia 13 / 02 / 2019 - 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.============================================== 
 

E, transcorrido o prazo legal, nenhuma  empresa  protocolou suas contra-razões.========================== 

 
 

 

DA ANÁLISE   E   DO   JULGAMENTO   Dos   RECURSOs    INTERPOSTOs: 
 
 
 

De posse dos recursos interpostos, 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).======================================================================== 
 
 

CONSTRUTORA  N M  LTDA 
 

Dando sequência aos trabalhos, a Compel de posse do Julgamento final sobre o citado recurso cujo 
resultado foi NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.  Portanto, mantidas as decisões anteriores, quanto 
a desclassificação  da  empresa Construtora N M Ltda ================================================ 

 
 

C B V   CONSTRUTORA   LTDA 
 

Dando sequência aos trabalhos, a Compel de posse do Julgamento final sobre o citado recurso cujo 
resultado foi  DAR PROVIMENTO ao presente recurso.  Portanto, decisão modificada pela  Classificação da 
empresa C B V  Construtora  Ltda ================================================================== 
 

Salientamos que os resultados sobre esta fase foram disponibilizados no Portal de Compras do Municipio e 
também no D O E – dia 28 –  fevereiro/2019, conforme peças compondo o processo======================== 
 

Nesta mesma publicação, foi veiculada a matéria com o Título:  Aviso de Convocação para Abertura do 
Envelope de Habilitação – cuja sessão marcada para o dia 01 / março / 2019 mesmo horário / local===== 
 
 

 

FASE   DE   HABILITAÇÃO;  
 
 
 
 

Conforme previsto em Publicações – foi realizada a ATA o dia 01 / 03 / 2019 - 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 C B V  Construtora  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 da  (publicidade) 
 
 
E, Dia 07 / março /2019, ATA da reunião de análise, que fora realizada e julgada “internamente”, quanto à 

documentação de habilitação da empresa C B V  Construtora  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.================================================================= 
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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:  
 
 
Nesta Fase – tendo 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 011/2018 
nos termos da legislação em vigor, decide e submete a Secretária de Infraestrutura do Municipio  a  
adjudicação  e  homologação  do  objeto licitado  a  empresa abaixo, conforme proposta de preços e 
planilhas, anexas ao processo. 
 

PREÇO GLOBAL 

DA SD 

(R$) 

VENCEDORA 
PREÇO GLOBAL 

OFERTADO R$  

ECONOMIA 

DE (%) 

R$ 9.699.752,92  

 

100 % 
C B V  Construtora  Ltda 

 
R$ 8.675.363,19 

89,44  % 

10,56  % 

 

Este é o nosso  parecer. 
 

Camaçari, 19 de março de 2019. 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente exercicio 

 
Erasmo Antônio Rodrigues 

Santos 

Apoio 

 

Ricardo Santos 

Santana  

Apoio 

Antônio Sérgio Moura 

de Sousa 

Apoio 

José  Múcio  Jarjor 

Montenegro 

Apoio 

 

 

Adjudico  e  Homologo o Objeto Licitado. 
 
 

_28__/_março__/_2019 
 

 

 

_________________________________ 

MUNICIPIO DE CAMAÇARI 

Secretaria de Infraestrutura 

Joselene Cardim Barbosa Souza  

Secretária 
 


