
2ª  ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO    E    ABERTURA 
 

  DOS   ENVELOPES    DE    PROPOSTAS   DE   PREÇOS   
 

  TOMADA  DE  PREÇOS nº 003/2019. 
 

Abertura desta Sessão: dia 05 de  junho de 2019  às  09:00 hs 
 

Objeto: contratação de empresa especializada na EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA 

EDIFICAÇÃO DO CINE TEATRO, LOCALIZADA NA AVENIDA EIXO URBANO CENTRAL, NA CIDADE DE CAMAÇARI - BAHIA 
(conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 

 

Relação das empresas participantes da 1ª sessão e que se fizeram  presentes nesta Sessão, sendo: 
 

001 – Pedra Construtora Ltda 
Sem Representante Legal  

Ausente 

002 – AMF – Engenharia e Serviços Ltda  
Sem Representante Legal  

                         Ausente 

003 – Gan  Engenharia  Ltda 
Representante Legal – Sr.(a) Lucas Macedo Silva O. Bonfim 

Portador (a) do RG nº 1115114530 

004 – I P Q Engenharia Ltda 
Representante Legal – Sr (a) Joilton Suzart Fonseca Junior 

Portador (a) do RG nº 991074572 
 

005 – Shock – Instalações e Manutenção Ltda 
Sem Representante Legal –  

                      Ausente  

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  2ª Sessão,  assim  descrito 
 

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove)  às  09:00 horas, local: Secretaria de 
Saúde / Educação, no auditório do “prédio vermelho” – térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão 

Permanente de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 7084/2019, publicado no Portal de Compras do 

Municipio, cuja finalidade desta sessão pública é Demonstrar a Inviolabilidade dos envelopes de Preços que 

ficaram retidos / lacrados em poder da Compel; e, logo após,  efetuar o credenciamento dos interessados  e  abrir 

os Envelopes de Propostas de Preços das empresas Habilitadas  no certame.============================ 
 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel dá 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 seguinte, o Presidente e equipe, após análise da documentação de credenciamento das empresas presentes, 
julgou  e  decidiu que todas as empresas presentes foram consideradas credenciadas. ====================== 
 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura dos Envelopes de 

Propostas de Preços das citadas empresas, e neste mesmo instante, o Presidente  e equipe fez a leitura dos 
preços ofertados, assim  descritos  logo  abaixo:  

Valor  Global  estimado pelo Municipio.............................................................R$  2.070.472,02 
 

001 – Pedra Construtora Ltda R$ 1.615.756,59 

002 – Shock – Instalações e Manutenção Ltda  R$ 1.884.129,58 

003 – AMF – Engenharia e Serviços Ltda  R$ 1.842.715,68 

004 – Gan  Engenharia  Ltda R$ 1.771.796,74 

005 – I P Q Engenharia Ltda R$ 1.961,312,42 

 
Ato seguinte, o Presidente e equipe, repassou todas as Propostas de Preços / Planilhas e demais anexos,  para o 
devido conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos licitantes presentes.=================== 
 

Em seguida, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na referida documentação / 

Propostas e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu toda a documentação;  e neste mesmo instante,  

Presidente e equipe, comunica à todos que em virtude do prazo exíguo  e  com o consentimento de todos, sugere 

marcar desde já, o dia 06 de junho de 2019 às 13:30 hs. no mesmo local / endereço, para em sessão pública, 

DIVULGAR a análise, julgamento e o resultado sobre esta fase,  divulgando nesta data, as prováveis empresas 

CLASSIFICADAS  e  prováveis DESCLASSIFICADAS =============================================== 
 

Portanto,  fica mantida a data sugerida o dia 06 de junho de 2019 às 13:30hs.para a divulgação dos fatos  e  o que  
ocorrer  em sessão pública===================================================================== 
 



2ª  ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO    E    ABERTURA 

  DOS   ENVELOPES    DE    PROPOSTAS   DE   PREÇOS   

  TOMADA  DE  PREÇOS nº 003/2019. 
 
Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis interessados, 
caso queiram registrar em ATA, assim descritos:==================================================== 
 

O representante da empresa I P Q Engenharia Ltda faz constar em ATA que em relação à empresa Pedra 

Construtora Ltda, a referida empresa não apresentou o cronograma de execução (via impressa) que deveria 

fazer parte da sua proposta de preço, conforme exigido no item 8.1.1 d1. Pede, portanto, análise da COMPEL. 

Quanto à empresa AMF – Engenharia e Serviços Ltda, afirma que esta não apresentou a planilha de 

etapas de obra com o BDI na forma exigida em sua proposta (pag 1.1) e sua proposta de preços não está datada e 
assinada conforme item, 8.1.5 do edital. Pede também análise quanto aos fatos alegados. Em relação à empresa 

Shock – Instalações e Manutenção Ltda não apresentou planilha de etapas de obra em sua forma 

impressa e sua proposta não está datada e rubricada conforme exigido no item 8.5 do edital, pedindo também 
analise dos fatos. 
 

O representante da empresa Gan Engenharia  Ltda faz constar em ATA que em relação à empresa AMF – 

Engenharia e Serviços Ltda que essa não apresentou suas propostas devidamente assinadas e rubricadas. 

Além disso, afirma que sua planilha de etapa de obras não indica os valores de preços e porcentagem. Quanto à 

empresa Pedra Construtora Ltda, afirma que essa descumpriu o item 8.1.1 alínea “d.1”, por não apresentar 

cronograma detalhado em via impressa e está indicando o valor de encargos sociais de 87,58% quando deveria ser 
de 87,52% utilizado pelas demais empresas participantes, pedindo, portanto, uma análise dos fatos.            
 
Registrados todos os questionamentos acima mencionados, o Presidente da Compel e equipe, comunica  aos  
presentes que os referidos questionamentos / observações, serão analisados internamente e o julgamento, será 
divulgado na próxima sessão – data marcada / agendada acima ======================================== 
 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação dão a 
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, 05 de junho  de 2019. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

Manoel  Alves 
Carneiro 

 
Presidente em 

 exercício 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 
 

Ricardo Santos 
Santana  

Apoio  
 

Antônio Sérgio 
Moura de Sousa 

Apoio 
 

 
Wagner Júlio da 

Cunha 
Apoio 

José Múcio Jarjor 
Montenegro  

Apoio 
 

 

EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 

 

 

001 – Pedra Construtora Ltda 
Sem Representante Legal  

Ausente 

002 – AMF – Engenharia e Serviços Ltda  
Sem Representante Legal  

                         Ausente 

003 – Gan  Engenharia  Ltda 
Representante Legal – Sr.(a) Lucas Macedo Silva O. Bonfim 

 
 
 

004 – I P Q Engenharia Ltda 
Representante Legal – Sr (a) Joilton Suzart Fonseca Junior 

 
 
 

005 – Shock – Instalações e Manutenção Ltda 
Sem Representante Legal –  

                      Ausente  

 


