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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

2ª SESSÃO- ATADE CREDENCIAMENTO e ABERTURA DOS ENVELOPES
PROPOSTAS DE PREÇOS –TOMADA DE PREÇOS nº 002/2021.
Data Abertura: dia 03 de agosto de 2021 Horário as 09:00hs
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO
CAMPO DO MANGUEIRAL NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA(conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo).======

Dentre as licitantes participantes da 1ª fase do certame (credenciamento) e tiveram interesse, enviando seus
representantes peranteesta sessão,asseguintesempresas:
.

001 – PAIXÃOCONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOSLTDA
Representante Legal – Sr Sandro Augusto Nogueira Paixão
002 – CONSTRUMOREIRALTDA
Representante Legal – Sr. Renilda Batista da Silva Lima
003– DFGCONSTRUÇÕES LTDA
Representante legal – Sr. João Florencio Rocha Neto

PORTADOR DO RG Nr.660904 3
PORTADOR DO RG Nr.690885865
PORTADOR DO RG Nr.1509285806

Registrosdos atos / fatosqueforamnarradosnesta 2ª Sessão, assim descrito.
Aos03(três) dias do mês deagostodo ano de2021 (dois mil e vinte e um) no horário das 09:00 horas, no auditório
Secretaria de Saúde / Educação “Prédio vermelho” - Térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a Comissão
Permanente de Licitação –Compel, designada pelo Decreto Municipal n° 7468/2021, devidamente publicado no
Portal de Compras do Município - cuja finalidade desta sessão pública é demonstrar o lacre / inviolabilidade
dosEnvelopes de Propostas de Preçosque ficaram retidos em poder da Compele de imediato, efetuar o
credenciamento dos interessados e a seguir o Sr. Presidentedá por iniciada a sessão e procedeu assim com a
abertura dos Envelopes de Preços das empresas Habilitadas do certame, cujo objeto está descrito e explicitado no
preâmbulo desta ATA.=============================================================================================================
Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel, dará inicio efetivo aos
trabalhos da sessão,recolhendo 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 contínuo, o Presidente e equipe na presença de todos, procedeu com a abertura dos Envelopes contendo as
propostas de Preços das citadas empresas, que foram lidos e registrados em sessãopública, assim descritos:
ValorGlobalestimado pelo Municipio.....................................................................................R$ 1.572.363,34
Relação das Empresas Habilitadas no certame
001 – CONSTRUMOREIRALTDA

Valor Global
OfertadoR$

R$ 1.242.125,39

(declarou ser EPP / Me)

002 – PAIXÃOCONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

R$ 1.331.318,39

(declarou ser EPP / Me)

003– D F GCONSTRUÇÕES LTDA

R$ 1.556.639,50

Registrados os preços globais empresa por empresa, o Presidente da Compel de posse das referidas Propostas /
Planilhas de imediato, foram repassadaspara o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos
licitantes presentes.Ato seguinte dos trabalhos da sessão, o Presidente daComissão, após ter concedido prazo para
a análise e rubricas nascitadas propostas / anexos; logo após, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu a
referida documentação. =================================================================================================
Fase seguinte, o Presidente e equipe, abre espaço para os questionamentos ou observações para os possíveis
interessados, caso queiram registrar em ATA– assimdescrito / detalhado:======================================
O representante legal da empresa CONSTRUMOREIRALTDA faz constar em Ataqueo valor real da proposta de
preços é de R$ 1.242.125,39. Registra ainda que a empresa D F G CONSTRUÇÕES LTDA não apresentou a
planilha de encargos sociais impressa.
O representante legal da empresa D F G CONSTRUÇÕES LTDA faz constar em Ata que a empresa PAIXÃO
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou o somatório de BDI não compatível com
o descrito. Sobre a empresa CONSTRUMOREIRA LTDA apresentou a planilha de preços sem o papel timbrado.
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O representante legal da empresa PAIXÃOCONSTRUÇÕES SERVIÇOSE EMPREENDIMENTOS LTDA faz
constar em Ata que referente a composição de BDI, conforme Lei Acordão 2622/2013 TCU o BDI adotado pela
mesma está conforme a formula.
E finalmente registrados os fatos / atos e os questionamentos, o Presidente e Equipe, salienta que aspropostas /
planilhas e demais anexos, serão analisados internamente e que oportunamente, o resultado sairá divulgado no
Portal de Compras do Município e também no D O E ===========================================================
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente e equipedápor encerrada e nada mais havendo a
tratar ou constar, foi lavradaa presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por
mim_____________ que digitei, pelo Presidente e demais membros da Comissão de Licitação - Compel e pelos
representantes das empresas credenciadas. =============================================================================
Camaçari, 03de agosto de 2021.
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