ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL

1ª ATA - SESSÃO DE CREDENCIAMENTO

E

ABERTURA

DOS

ENVELOPES DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA nº 008/2021
Data Abertura: dia 06 de janeiro de 2022 Horário das 09:00 hs
Objeto: contratação de empresa de engenharia na execução das obras e serviços de Manutenção Corretiva, Preventiva,
Ampliação e Construção de Redes de Drenagem na Costa do Município de Camaçari – Bahia (conforme Projeto Básico
e Planilhas anexas ao processo)=======================================================================================================

Dentre os diversos (dezenas) de acessos ao Portal de Compras do Município por possíveis interessados e, que
tiveram acesso às informações do Edital, compareceram perante esta sessão, as seguintes empresas:
001 – Q G CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
Sem Representante Legal
002 – METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Representante Legal – Sr. Arsenio Moreira de Lima Junior
003 – CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
Representante Legal – Sr. Luis Artime Freitas de Oliveira

Portador(a) do
RG nº
Portador(a) do
RG nº 0763245674
Portador(a) do
RG nº 382034210

Registros dos fatos que foram narrados nesta 1ª Sessão, assim descrito.
Aos 06 (seis) dias do mês de janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) 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° 7.636/2021, devidamente publicado no
Portal - cuja finalidade desta sessão é, receber os Envelopes de Propostas de Preços e Habilitação, de
imediato, efetuar o credenciamento dos interessados e a seguir o Sr. Presidente e equipe dá por iniciada a
sessão, cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA.=====================================
No dia, local e horário estabelecido, o Presidente e 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 ===============================
Fase seguinte, o Presidente e equipe, na presença de todos, procedeu com a abertura dos Envelopes de
Propostas de Preços - cujos valores globais foram lidos e registrados em sessão pública, sendo:
Valor estimado pelo Municipio...................................................................................... R$ 25.926.604,51
Empresas Participantes desta fase
001 – CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Valores Globais
R$
R$ 22.424.104,32

002 – Q G CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

R$ 24.878.124,48

003 – METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

R$ 25.926.604,51

Lidos e registrados os preços globais, o Presidente da Compel disponibiliza as propostas / planilhas para o
conhecimento, análise e rubrica dos licitantes participantes desta fase.========================================================
Dando sequência, as propostas / planilhas foram recolhidas e neste exato momento, o Presidente da Compel
coloca a palavra à disposição dos licitantes para se manifestarem e questionarem / observarem se tiverem
interesse, registrar / constar na presente ATA.=======================================================================================
Aproveitando o momento, o Presidente da Compel comunica aos licitantes que a análise, o julgamento e resultado
sobre esta fase, será realizada internamente e breve / oportunamente, quando do resultado oficial, será dada
publicidade da referida análise e dos fatos no Portal de Compras do Município / DOE e o que ocorrer
oportunamente.============================================================================================

ATA de Abertura

Concorrência nrº 008/2021

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL

Quanto aos ENVELOPES DE HABILITAÇÃO – estes ficarão retidos em poder da Comissão Permanente de
Licitação - Compel, devidamente Lacrados / rubricados por todos para uma posterior abertura em data oportuna ==
E, finalmente, concluindo os trabalhos, o Presidente e equipe dá a Sessão por encerrada e 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 Compel e pelos representantes das empresas credenciadas. ====================================================================
Camaçari, 06 de janeiro de 2022.
Comissão Permanente de Licitação – Compel

Antônio Sérgio Moura de Sousa
Presidente

Cibele M. Araújo de Oliveira
membro

Manoel Alves Carneiro
Membro

EMPRESAS PARTICIPANTES / ASSINATURAS REPRESENTANTES

001 – Q G CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
Sem Representante Legal
002 – METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Representante Legal – Sr. Arsenio Moreira de Lima Junior

Sem Representante Legal

003 – CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
Representante Legal – Sr. Luis Artime Freitas de Oliveira
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