
 
 

ATA DA REUNIÃO 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

Ato continuo ao quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, referente a Licitação nº 036-

2021 Tomada de Preço nº 002-2021, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para execução 

da obra da Ciclovia da Avenida Fraga Maia, no município de Feira de Santana – BA, quando a CPL 

considerou a empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, HABILITADA e VENCEDORA do certame com o 

valor de R$ 2.906.717,35 (dois milhões, novecentos e seis mil, setecentos e dezessete reais e trinta e 

cinco centavos). 

No dia 17 de novembro de 2021, foi enviado para assinatura do contrato 296-2021-02C. No dia 23 de 

novembro de 2021, antes da assinatura do contrato a empresa solicitou Reequilíbrio Econômico-

Financeiro alegando que a planilha orçamentária apresentada no Termo de Referência traz tabela 

desatualizada de data base 10/2020.  

No dia 30 de novembro de 2021, a Comissão Permanente de Licitação encaminhou para a Superintendência 

de Operações e Manutenção - SOMA para analisar a referido pedido. 

Ao vigésimo dia do mês de dezembro de 2021, recebemos o parecer da SOMA onde conclui dizendo “...fica 

negado a possibilidade de conceder reequilíbrio-econômico financeiro da proposta apresentada por 

ausência de requisitos e fundamentos para tal, salvo melhor juízo.” Ainda no mesmo dia, foi enviado através 

de e-mail a informação do parecer para empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA. 

No dia 21/12/2021, a empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA respondeu e-mail comunicando que não 

tem interesse na assinatura do contrato 

O processo em questão, não existe segundo colocado, conforme mapa abaixo. 

 

 



 
 

Deste modo, a CPL declara a licitação FRACASSADA. 

 

Nada mais havendo digno de registro, encerrou-se a presente ata. 

 
 

Feira de Santana, 21 de dezembro de 2021. 

 
 
 

Jacicleide Gomes dos Santos 
Presidente da CPL 

 
 
 

Ianco de Souza Pinho 
Membro da Comissão 

 
 
 

Francinildo Pereira de Jesus 
Membro da Comissão 

 
 
 

Luciana Lima Flores Nascimento 
Membro da Comissão 

 
 
 

Mariane Jerusa das Neves 
Membro da Comissão 

 
 
 

 
 

 
 


