
2ª   ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO    E    ABERTURA  DOS  ENVELOPES  

 DE  PROPOSTAS DE PREÇOS   TOMADA  DE  PREÇOS nº 018/2019. 
 

Data Abertura: dia 11 de novembro de 2019  Horário das  09:00 hs 
 

Objeto: contratação de empresa especializada na execução do serviço de obra de construção da Praça Virgínia Reis 

Tude no município de Camaçari/Ba, (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 
 
 

Dentre as empresas participantes das sessões anteriores, compareceram  perante  esta 2ª sessão,  as  empresas: 
 

001 – Medeiros Santos Engenharia e Projetos Ltda 
Representante Legal – Sr(a) Antonio Paulo Diomondes Silva 

Portador do RG nº1864000101  

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  1ª  sessão,  assim  descrito 
 

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) 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° 7166, devidamente publicado 
no Portal do Municipio - cuja finalidade desta sessão pública, é receber os Envelopes de Habilitação, Propostas de 

Preços  e efetuar o credenciamento dos interessados e logo a seguir, abrir os Envelopes de Propostas de 

Preços das empresas 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, faz constar em Ata que o representante legal Antonio Paulo Diomondes Silva da Empresa 

Medeiros Santos Engenharia e Projetos foi o único  que compareceu, já credenciado na sessão anterior.  ======================== 

 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos, procedeu com a abertura dos Envelopes de Preços das citadas 
empresas, que foram lidos / registrados seus valores globais, assim  descrito: 

                                                                        Valor  estimado pelo  Municipio ................ R$ 1.399.719,25 
001 – Medeiros Santos Engenharia e Projetos Ltda R$  1. 105.856,82 

002 – JOTA Construções e Empreendimentos Eireli    R$  1.119.789,34 

003 – G 3 Polaris Serviços Eireli R$  1.203.884,20 

004 – R C I Construções e Meio Ambiente Ltda  R$  1.245.804,92 

005 – L N  Construtora Ltda   R$  1.323.601,50 
 

Portanto, lidos e registrados,  o Presidente da Comissão e equipe, repassou toda as Propostas de Preços / Planilhas/ CDr 

para o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos presentes; dando sequência aos trabalhos da 

sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e rubricas nas citadas propostas / 
documentação e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu toda a documentação=============================== 
 

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 e o que ocorrer oportunamente.========================== 
 

Fase seguinte, o Presidente e equipe, abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis 
interessados, caso queiram registrar em ATA – assim  descrito / detalhado:==================================================== 
 

Registrados todos os Fatos / Atos e, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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 pelo representante da  única Empresa credenciada. =========================================== 
 

Camaçari, 11 de novembro de 2019. 
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