
2ª ATA – SESSÃO DE  CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE 

PREÇOS -  TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020. 
 

2º ATA DE PREÇOS – TP 006/2020 

 
 
 

Data de Abertura: dia 09 de fevereiro de 2021 - Horário: 09:00hs 
 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução das obras e serviços na construção da praça e campo 
Bosque Guaraípe - na Rua Campinas, Bosque Guaraípe em Barra de Jacuípe, no distrito de Monte Gordo, 
do município de Camaçari - Bahia (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao 
processo).======================================================================================================= 

 

 
Dentre as empresas habilitadas no certame: 

 

001 – MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI 
Sem Representante Legal   

AUSENTE 

002 – BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES  
Representante legal –Sr. Gizelio Antonio da Silva  

PORTADOR DO RG nº 3345454 

003 – REDIM SERVIÇOS EIRELI 
Sem Representante legal  

AUSENTE 

004- CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
Sem representante legal  

AUSENTE 

 

Aviso de convocação publicado no DOE dia 06/02/21, no DOU 08/02/21 e no Portal de Compras do Município no 

dia 06/02/21. 
 

 

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

Conforme aviso de Convocação – hoje, precisamente dia 09 (nove)  do mês de  fevereiro  do ano de  
2021 (dois mil e vinte e um) às 09:00 horas, no auditório da COMPEL  “prédio vermelho” - térreo - Centro 
Administrativo, esteve reunida a Comissão Permanente de Licitação -COMPEL, designada pelo Decreto 
Municipal  n° 7313/2020, devidamente publicado no Portal de Compras do Município cuja finalidade 
desta sessão é Demonstrar os Lacres / Inviolabilidade dos envelopes de preços que ficaram retidos em 
poder da COMPEL. E logo após, efetuar o credenciamento dos interessados e de imediato, abrir os  
Envelopes de Propostas de Preços  das empresas que foram HABILITADAS  no 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, dá inicio 
efetivo aos trabalhos da sessão, analisando o credenciamento de todos os licitantes  presentes e de 
imediato, repassando a referida documentação aos demais presentes para conhecimento.=========== 
 
Ato seguinte, o Presidente e equipe, após conferência da documentação de credenciamento das 
empresas presentes, julgou e decidiu que todos os representantes presentes foram considerados 
credenciadas.================================================================ 
 
Registrados os fatos supra-mencionados,o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a 
abertura dos Envelopes de Propostas de Preços das citadas empresas e de imediato, foram lidos e 
assim  registrados: 
 

 
 
 
 
 
 
 



2ª ATA – SESSÃO DE  CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE 

PREÇOS -  TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020. 
 

2º ATA DE PREÇOS – TP 006/2020 

Valor Estimado pelo Município R$ 1.355.552,46 

 
EMPRESAS Valor ofertado 

 

001 – REDIM SERVIÇOS EIRELI 
 

R$ 1.102.035,98 

002 – BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES  
 

R$ 1.103.115,27 

003- CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
 

R$ 1.109.433,45 

004 – MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI 
 

R$ 1.151.380,96 

 
[[[[ [[  

 

 
 

 
 

 
 

Ato seguinte, o Presidente e membros da Compel  repassou toda as PROPOSTAS DE PREÇOS / 
PLANILHAS  para o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos licitantes presentes e 
que se manifestassem por escrito, se  houver  interesse==================================== 
 
Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise 
e rubricas na referida documentação/ propostase, com o consentimento de todos, solicitou e 
recolheutoda adocumentação. E, em conformidade com as regras editalicias, o Presidente abre espaço 
para os questionamentos, observações para os possíveis interessados, caso queiram registrar em ATA, 
assimdescrito:==================================================================== 
 
Ato seguinte, o Presidente e equipe, comunica à todos os presentes que a análise, 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 / D O E e D O U o 
que ocorrer oportunamente.===================================================== 
 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidentee membros dá 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, 09 de fevereiro de 2021. 

 

Antônio Sérgio Moura de 
Sousa 

Presidente da  COMPEL  

Erasmo Antônio Rodrigues 
Santos 

Membro 
Jussara Souza de Oliveira 

Membro 

 
 
 
 

Ana Carolina Iglesias 

Membro 

 
 

 

EMPRESAS PARTICIPANTES  /  ASSINATURAS  REPRESENTANTES 
 

EMPRESAS Representantes 
 

001 – BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES  
Representante legal - Gizelio Antonio da Silva 

 

 


