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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

ATA  DE  JULGAMENTO  FINAL 
 
 

TOMADA DE PREÇOS nº 004/2019 – COMPEL 
 

PROCESSO nr 00460.11.07.611/2019 
 
 

 

Objeto  : Contratação de empresa especializa para execução das obras da edificação do Museu da 
Cidade, localizada na Avenida Eixo Urbano Central -  Camaçari - Bahia (conforme Projeto 
Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 

 
 

Minuta  do  Edital  
 
Parecer  Aprovando o Edital / Projur : dia 22 de abril de 2019. 
 
Das  Publicações                   :   TRIBUNA - dia 23 / 04 / 2019 
                                                     PORTAL  - dia 23 / 04 / 2019 
                                                     D O E       - dia 23 / 04 / 2019 
                                                     D O U       - dia 23 / 04 / 2019 
 
 
Data Abertura do Certame  : dia 10 de maio de  2019. 

 
 

O processo  licitatório  é  composto  um 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 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 ================================================= 
 
 
1ª  ATA  de Abertura do Certame (credenciamento  e  Habilitação) 
 
 
Dia 10 / maio / 2019, foi realizada a ATA da 1ª. Reunião  de  abertura e Credenciamento dos 
interessados no  certame, uma única empresa participou da fase de credenciamento  e  abertura  
do  Envelope de Habilitação, sendo: 
 

Única participante -  SAAD Construções e Serviços Ltda 
Representante Legal – Sr (a) Delson Borges de Araújo Junior 

Portador do RG nº  
0701080213  

 
Conforme o mencionado / citado em ATA, será realizado a análise em sessão internar da 
DOCUMENTAÇÃO / HABILITAÇÃO  apresentada no certame,  e resultado do julgamento 
publicado no Portal de Compras do Município e a síntese  no DOE; e que esta ATA 
posteriormente fora disponibilizada também no Portal de Compras do Município 
================================================================== 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
DA  HABILITAÇÃO 
 
 
DA  ANÁLISE   E   DO   JULGAMENTO (interna)  

 
 
De  posse da documentação da única empresa participante, a Comissão Permanente de Licitação- 
Compel,  realizou a análise interna da documentação de habilitação, cujo  resultado foi:  
 
SAAD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA’ ......................fora analisada e julgada HABILITADA 

– motivos  explicitados na  ATA realizada  internamente  no dia 10-maio-2019  
e  publicada no Portal de Compras do Município  e  também Publicada no  DOE  
e  DOU -   dia 14-05-2019. 

 
 
DA  CONVOVAÇÃO:  
 
Salientamos que  NESTAS  MATÉRIAS  (publicações) contendo os  RESULTADOS/JULGAMENTO 
da fase de habilitação, foi divulgado também o  AVISO  DE  CONVOCAÇÃO  para a Abertura do 
Envelope de Preço da única empresa que foi considerada  habilitada no certame; cuja sessão 
marcada para acontecer no dia 15 de maio de 2019 às 09:00 hs. no mesmo local / endereço e 
auditório.=================================================================== 
 
 
DA  ABERTURA  DOS  ENVELOPES DE PREÇOS:  
 
Portanto, no dia 15 de  maio de 2019 no horário estabelecido,  foi realizada a  sessão  de abertura 
do Envelope de Preços,  cuja  ATA  foi registrar os fatos e verificar o conteúdo das propostas / CD-
r-   e divulgar  os preços globais, assim  descritos: 
 

001 – SAAD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Preço Global – ofertado  
R$ 793.095,01 

 
 
Ficando registrado que as propostas de preços / planilhas e demais anexos / CD-r –  da citada 
empresa, foi analisado no momento do certame  e  quando do resultado oficial desta fase, foi 
também publicada de imediato no  Portal de Compras  e posteriormente / D O E / D O U ======= 
Salientamos que esta  ATA também fora  disponibilizada no Portal de Compras do Município.===== 
 
 
DA  FASE  DE  ANÁLISE   E   JULGAMENTO  
 
 
Portanto, neste mesmo dia 15-05-2019 em sessão pública –a comissão que compõe a Compel   
realizou a ATA, cujo resultado foi:  SAAD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – suas propostas 
de preços / planilhas e demais anexos / CD-r – atenderam de forma completa e satisfatória, 
cumprindo todas as regras editalicias;  portanto, sua Proposta de Preços – fora julgada e 
considerada Vencedora do certame; ============================================== 
 
Salientamos que esta  ATA também fora  disponibilizada no Portal de Compras do Município  e  a  
síntese / resumo da matéria, também  publicada no D O E / D O U  -  divulgando resultado para os 
possíveis interessados. ========================================================= 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

APÓS  AS  NARRATIVAS  ACIMA  MENCIONADAS (fase  a  fase  e  os  fatos) 
 
 
FASE  CONCLUSIVA FINAL:  
 
Transcorridas todas as fases; todos  os prazos recursais   a Comissão Permanente de Licitação – 
Compel, após todas as narrativas das fases do processo, Credenciamento, Fase de Habilitação e 
seus recursos, Propostas de Preços e  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 004/2019 nos termos da legislação em vigor, decide e submete a 
Secretária de Cultura do Município  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$ 834.794,10 
 

100 % 
SAAD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

 
R$ 793.095,01 

95,00 % 

5,00  % 

 
 
Este é o nosso  parecer. 
 
Camaçari, 16 de maio de 2019 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente exercício 

 
 

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  a  empresa  acima  mencionada. 
 

_22___/_05___/_2019___ 

 

 

_________________________________ 

MUNICIPIO DE CAMAÇARI 

Secretaria Municipal de Cultura - Secult 

Sra. Márcia Normando Tude 

Secretária 

 


