
2ª   ATA  - SESSÃO  DE  DIVULGAÇÃO SOBRE A HABILITAÇÃO  e  se  Não 

houver  Recurso – ABERTURA  DO ENVELOPE DE PROPOSTAS DE PREÇOS  

TOMADA  DE  PREÇOS nº 004/2019. 
 

Abertura desta Sessão: dia 15 de maio de 2019  às  09:00 hs 
 

Objeto: contratação de empresa especializa para execução das obras da edificação do Museu da Cidade, localizada na 

Avenida Eixo Urbano Central -  Camaçari - Bahia (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 
 

 
Conforme Publicações do dia 14-maio/2019 (D O E  e  D O U / Portal) – cuja finalidade desta sessão é a 

DIVULGAÇÃO / RESULTADO sobre a fase de Habilitação da empresa SAAD Construções e Serviços Ltda. 
 

Portanto, no dia / local e horário, registramos a presença da empresa e de seu representante legal, sendo: 
 

Única participante -  SAAD Construções e Serviços Ltda 
Representante Legal – Sr (a) Delson Borges de Araújo Junior 

Portador do RG nº  0701080213  

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  ATA,  assim  descrito 
 

Conforme publicações, hoje, dia 15 (quinze) do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove)  às  09:00 hss, 
no auditório Secretaria Saúde/Educação “prédio vermelho” - térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão 

Permanente de Licitação - Compel, designada pelo Decreto nr. 7030, publicado dia 01/02/2019 - cuja finalidade 
desta sessão pública, é DIVULGAR o resultado sobre a Habilitação da empresa supra-mencionada e, não havendo a 

intenção de interposição de recursos, abrir o Envelope de Proposta de Preços da SAAD Construções e 

Serviços Ltda, cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo da ATA.=================================== 
 

Portanto, no dia, local e horário acima explicitado, o Presidente e demais membros da Compel, dá inicio efetivo aos 

trabalhos da sessão, registrando o credenciamento da empresa e de imediato, repassando a referida 
documentação aos presentes para conhecimento, análise e rubrica em todas as folhas============================ 
 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos, deu inicio efetivo aos trabalhos da sessão, fazendo a leitura da 

ATA de análise de julgamento “interna” no que tange  à  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO da empresa SAAD 
Construções e Serviços Ltda, cujo resultado foi pela Aprovação  do  relatório, dando a empresa em questão 

como  HABILITADA por ter atendido todas as regras e condições estabelecidas no Edital.========================= 
 
 

Neste momento, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, em plena sessão, abre espaço para os 
interessados que queiram manifestar interesse em interpor recurso quanto ao resultado desta fase.============ 
 

 

Transcorrida esta fase e, por NÃO HAVER quaisquer comentários, inclusive abrindo mão das INTENÇÕES DE 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO por parte dos presentes; portanto, o Presidente da Comissão e equipe, na presença 
de todos, faz a demonstração da inviolabilidade / lacre do Envelope de Preços que ficara retido em poder da Compel 
e; de imediato,  fez a ABERTURA  DO ENVELOPE  DE PREÇOS da empresa, assim  descrito / detalhado  a  seguir; 
 

 

SAAD Construções e Serviços Ltda Preço Global Ofertado 

R$  793.095,01 
 

Dando sequência aos trabalhos, o Presidente da Comissão e equipe, repassou a Proposta de Preços / Planilhas  e o 
CD-r  para o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos presentes ============================ 

 

Fase seguinte,  o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na Proposta de Preços / 
Planilhas  e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu toda a documentação;  E, neste mesmo instante, a 
Compel  através de sua equipe, verifica o conteúdo do CD-r, da Proposta de Preços / Planilhas e demais anexos que 

compõem a Proposta de empresa SAAD Construções e Serviços Ltda e  neste mesmo instante, opta por 

realizar a análise e o julgamento da proposta e seus anexos===================================================== 
 
DA ANÁLISE, JULGAMENTO E RESULTADO – de posse da referida documentação / proposta e anexos, a Compel, 
através do seu presidente e Equipe,  após análise criteriosa e minuciosa, inclusive do teor / conteúdo do CD-r, 
conclui que a proposta de preços da referida empresa, atendeu todos os requisitos exigidos, portanto, a empresa 

SAAD Construções e Serviços Ltda, tem sua proposta como classificada e seus preços exequíveis, dentro 

do estabelecido no Edital; apta a prosseguir no certame.========================================================= 
 

Após narrados os fatos e divulgada a classificação da empresa em questão, o Presidente coloca a palavra à 
disposição dos presentes para se manifestarem ou caso queiram interpor recurso, para se manifestarem nesta 
mesma sessão.================================================================================================ 

 



E por não haver quaisquer comentários, observações e nenhuma manifestação em interposição de recursos, o 

Presidente da comissão e equipe, ratifica seus atos, declarando a empresa SAAD Construções e Serviços 

Ltda classificada no certame por ter atendido todas as exigências desta fase.===================================== 
 

Publique-se no Portal de Compras /  DOE e  DOU=============================================================== 
 

E, finalmente, 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 Empresa credenciada. ============================== 
 

Camaçari, 15 de maio de 2019. 
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