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TOMADA  DE  PREÇOS nº 007/2019  
 

Abertura desta Sessão: 11 de novembro de 2019, Horário: às 13:30  hs. 

Objeto: contratação de empresa de prestadora de serviços técnicos de arquitetura e engenharia para 
elaboração do projeto executivo, visando a execução das obras da Vila dos Esportes situada na confluência 
da avenida industrial com a rua do estádio e sua vizinhança no município de Camaçari – 
Bahia=============================================================================. 

 
Entre as empresas participantes do Certame -  estão as seguintes empresas: 

 
001 – KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. - Sem represente legal 
002 – LCN ARQUITETURA EIRELI   - Sem represente legal 

 
 
Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  4ª Sessão,  assim  descrito 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) horário das 13:30 horas, no 

auditório da SESAU / SEDUC - Centro Administrativo – Prédio (vermelho), esteve reunida a Comissão 

Permanente de Licitação - COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 7166/2019 (devidamente 

Publicado no Portal), cuja finalidade desta sessão pública é, demonstrar o lacre / inviolabilidade dos 

Envelopes que ficaram retidos em poder da Compel  e  neste mesmo instante, credenciar os interessados e 

abrir o Envelope de Preços  da 2ª empresa melhor classificada no Certame (K  S ARQUITETURA E 

CONSTRUÇÃO LTDA), cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA. =============== 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e os demais membros, dá inicio efetivo aos 

trabalhos da sessão, detectou que no horário previsto e marcado, NENHUMA empresa compareceu ou 

enviou seus representantes; diante de tal situação, o Presidente e equipe, decidiu por prorrogar  o  prazo / 

horário de abertura desta sessão, por mais 15 (quinze) minutos, para a possível chegada de retardatários. 

E, transcorrido este novo prazo / horário concedido, o Presidente e Equipe da COMPEL, na presença de 

todos os presentes, procedeu com a abertura do Envelope de Preços da 2ª empresa melhor classificada no 

certame KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.========================================= 

                                                                     Valor  estimado  Municipio                  R$  589.752,88 

 KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA R$     401.036,55   
 

e de imediato, a documentação (proposta de preços e planilhas) foram repassadas para o conhecimento, 

rubrica, análise e o pronunciamento por parte dos presentes ==================================== 

 

Já numa fase mais avançada da sessão, 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 a 

referida documentação. ================================================================ 

 

Ato seguinte, o Presidente e equipe, comunica  a 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 e o que ocorrer 

oportunamente.  
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TOMADA  DE  PREÇOS nº 007/2019  

 

Registrados todos os fatos / atos aqui mencionados e, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente  e 

Equipe 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, 11 de novembro de 2019. 
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EMPRESAS PARTICIPANTES / ASSINATURAS REPRESENTANTES 
 
 

001 – KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.  AUSENTE 

002 – LCN ARQUITETURA EIRELI  AUSENTE 

 
 
 

 


