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CONCNº 001/2021  

 

Data Abertura: dia 10dejunho  de 2021Horáriodas  09:00hs 
 
Objeto:contratação de empresa de engenharia para execução das obras de macrodrenagem, localizado no bairro Jardim 

Limoeiro, no Município de Camaçari/Ba(conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexos ao processo).======== 
 
Dentre as empresas habilitadas, nessa fase: 
 

001 – PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAQUIINAS LTDA 
Representante Legal – Sr. José Augusto Rodrigues Leite  

PORTADOR DO RG nº 0436366916 

002 – COMTECH ENGENHARIA LTDA  
Representante Legal – Sr. Cesar Tadeu Sampaio da Silva  

PORTADOR DO RG nº 01430828 

003 –NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 
Representante legal – Sr. Marilton Alves dos Santos  

PORTADOR DO RG nº 438761537 

004 – GRADUS CONSTRUTORA LTDA  
Representante Legal – Sr.Virgílio Oliveira Barreto  

PORTADOR DO RG nº 1178266265 

005 – QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 
Sem Representante Legal – 

PORTADOR DO RG nº  

Sem Representante Legal – 

006 – LN CONSTRUTORA LTDA 
Representante legal – Sr.Caio Cruz Sampaio  

PORTADOR DO RG nº 1343709105 

, 
 
 
 
 

Registrosdos fatosque foram  narrados  nesta 2ª Sessão, assim  descrito. 
 

Aos10(dez) dias do mês dejunhodo ano de2021 (dois mil e vinte e um) 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 Municipaln° 7468/2021, devidamente publicado no 
Portal de Compras do Município - cuja finalidade desta sessão pública é,fazer a demonstração de inviolabilidade / 
lacres dos envelopes de preços retidos em poder da Compel e a seguir;  proceder com ocredenciamento dos 
interessados e logo a seguir o Sr. Presidente e equipe  proceder com a abertura dos Envelopes de Propostas de 
Preços das empresas Habilitadas no certame, cujo objeto está descrito 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, fez a leitura das empresas aqui representadas e credenciadase 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 dosEnvelopes de Propostas 
de Preços das empresassupra-mencionadase neste mesmo instante, o Presidente e equipe, fez a leitura dos preços  
globais, empresa  por  empresa,  para  o conhecimento de todos, assim  descritos/registrados: 
 
, 

EMPRESAS PARTICIPANTES / HABILITADAS PreçoGlobal  Ofertado 
R$5.179.494,69 

001 – GRADUS CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.039.626,51 
002 – L N CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.419.912,73 
003 – PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAQUIINAS LTDA  R$ 4.615.449,21 
004 – Q G CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  R$ 4.767.317,79 
005 – COMTECH ENGENHARIA LTDA  R$ 4.816.885,78 
006 –NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA  R$ 4.912.883,71 

 
Dando sequência aos trabalhos da sessão, inclusive registros dos preços ofertados, o Presidente repassou todas 
aspropostas de preços / planilhaspara o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos 
presentes; e a seguir, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na referida 
documentação e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheutodasas propostas e demais 
anexos================================================================================================== 
 

Ato seguinte, o Presidente e equipe, comunica à todos  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 e o que ocorrer oportunamente.==================== 
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Fase seguinte, o Presidente e equipe, abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis 
interessados, caso queiram registrar em ATA– Assimdescrito / detalhado:======================================= 
 

A COMPEL informa que a empresa NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA não apresentou o CD-R na 
sua propostas de preços tendo assim 24 hrs para apresentar o CD-R conforme item 11.3.4 do edital. 
 
O representante da empresa L N CONSTRUTORA LTDA questionou que a empresa GRADUS CONSTRUTORA 
LTDAapresentou a planilha informando a utilização do BDI desonerado, porém em sua composição de BDI não 
consta o valor da desoneração. 
 
 

Registradosos fatos / atos acima mencionados, o Sr. Presidente comunica a análise  das propostas  e dos 
questionamentos,  será  realizada em fase interna e breve / oportunamente, quando do resultado oficial, será dada 
publicidade da referida análise e dos fatos no Portal de Compras do Município e o que ocorrer oportunamente. 
 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão,o Presidente e equipedá 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, 10 de junho de 2021. 
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EMPRESASPARTICIPANTES /  ASSINATURAS REPRESENTANTES 

 
001 – PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAQUIINAS LTDA 
Representante Legal – Sr. José Augusto Rodrigues Leite  
 

 

006 – L N CONSTRUTORA LTDA 
Representante legal – Sr.Caio Cruz Sampaio  
 

 

 


