
ATA  SESSÃO  DE  ABERTURA  DO  ENVELOPE  DE  HABILITAÇÃO  DA  
 

Empresa Remanescente “D F G  Construções, Projetos e Comércio Ltda”  
 

CONCORRÊNCIA nº 007/2018. 
 

 

Data de Abertura desta Sessão: dia 08 / 11/ 2018 às 09:00 hs. 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de urnas funerárias (adulto e infantil), 
ossuários e ruas de acesso interno nos cemitérios do município de Camaçari. (conforme Projeto Básico, 

planilhas e demais anexos)============================================================================= 
 

Registro da única empresa que se interessou  e  participou  desta  sessão, sendo: 
 

D F G  Construções, Projetos e Comércio Ltda  
Representante legal – Sr(a) Fernando Francisco Silva Gama 

RG nr. 859038335 SSP-Ba 

(sócio) 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  sessão,  assim  descrito 
 

 

Tendo em vista os fatos narrados em relatórios anteriores e também em função da não renovação 

de validade de propostas porte das empresas citadas, e em conformidade com as Publicações no 

Portal e no D O E – portanto, hoje dia 08 (oito) do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e 

dezoito) às 09:00 hs, no auditório do Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão 

Permanente de Licitação - Compel, designada pelo Decreto Municipal n° 6924/2018, com a 

finalidade de em sessão pública, demonstrar a INVIOLABILIDADE dos envelopes que ficaram 
retidos em poder da Compel e logo a seguir, na presença de todos os presentes  abrindo  o 

Envelope de Habilitação da empresa remanescente  na ordem de classificação no certame “DFG  

Construções, Projetos e Comércio Ltda cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo 
desta ATA.===================================================================================== 
 

Ato seguinte, o Presidente e demais membros da Compel, efetuou a abertura do referido 
envelope e, de posse da documentação de habilitação, submeteu e fora repassada para os 
presentes tomarem conhecimento, análise, rubrica em todas as suas folhas.===================== 
 

Transcorrida esta fase, o Presidente recolhe a documentação de habilitação da supracitada 
empresa, abrindo-se neste momento, abre espaço para os possíveis questionamentos e/ou 
observações em relação à documentação apresentada.========================================= 
 

E, finalmente, por não haver quaisquer comentários, questionamentos ou observações, o 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – Compel, comunica aos presentes que a 

Análise da referida documentação será realizada internamente e oportunamente, quando do 
resultado final sobre esta fase, fará a publicação no Portal de Compras do Município, abrindo-se 
nesta oportunidade, o prazo recursal previsto em Lei Federal nº 8.666/93========================= 
 

Fase seguinte, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Compel, 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 e pelos presentes================= 
 

Camaçari, 08 de novembro de 2018. 
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