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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

3ª  ATA  de  Abertura da  Habilitação                                                                              Concorrência   nºº 001/2022   

3ª  ATA  - SESSÃO   DE   CREDENCIAMENTO    E    ABERTURA    DO   ENVELOPE  
 DE  HABILITAÇÃO  DA  EMPRESA  “remanescente”  - CONCORRÊNCIA  nº  001/2022 

 
Data Abertura: dia 15 de julho  de  2022  Horário  das  09:00 hs 
 
Objeto: contratação de empresa de Engenharia Especializada na Prestação de Serviços na área de 

Conservação e Manutenção Integrada nos Mercados Comerciais do Município de Camaçari, 
sendo eles: Centro Comercial de Camaçari, Mercado da Nova Vitória, Costa Pinto, Mercado da 
Gleba E, Mercado de Parafuso, Mercado de Monte Gordo e de Barra de Pojuca (conforme Projeto 

Básico e Planilhas anexas ao processo) ================================================================== 

 
Dentre as empresas  participantes  da  1ª e da  2a Sessão e que tiveram interesse  enviando  seu  
representante, fora somente a seguinte  empresa:  

010 – DFG CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 
Representante legal – Sra. Damaris de Souza Gama  

Portador(a) do RG  
Nº 1573591904 

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

 
Conforme  Aviso de Resultado  e  Convocação (portal do município e DOE  dia 12/07/2022) e tendo 
em vista  o  DECLINIO  por parte da empresa SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI   em não revalidar, 
Declinando de continuar no certame;  portanto, dando  sequência aos trâmites do Edital e da Lei em 
vigor,  hoje aos 15 (quinze) dias do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois)  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° 7.702/2022, devidamente  publicado  no Portal de Compras - cuja finalidade desta  
sessão  é, demonstrar  o  sigilo/ lacre / inviolabilidade  dos  envelopes  que  haviam  ficado  retidos em 
poder da  Compel  e de imediato;  abrir  o  Envelope de Habilitação da 2ª empresa melhor classificada 
DFG  Construções Ltda  na  ordem classificatória, e logo após, efetuando-se o credenciamento dos 
interessados;  o Sr. Presidente e equipe dá  por  iniciada a sessão,  cujo objeto está descrito e explicitado 
no preâmbulo desta ATA.============================================================================ 

 
No dia, local e horário estabelecido, o Presidente  e membros da Compel, dá  inicio  efetivo aos trabalhos 
da sessão, recolhendo o credenciamento de todos os licitantes presentes  e de imediato, repassando a 
referida documentação aos demais presentes para conhecimento, análise e rubrica em todas as folhas  
 
Fase seguinte, o Sr. Presidente da Comissão repassou  a Documentação de Habilitação aos presentes 
para tomarem conhecimento do teor  da Habilitação, análise e rubrica em todas folhas;  Dando  
sequência, o  Presidente da Compel  recolheu  todos  os  documentos de habilitação da empresa D F G  
Construções Ltda  e de imediato, coloca a palavra à disposição dos licitantes para se manifestarem  e  
questionarem / observarem  se  tiverem interesse, registrar / constar  na presente  ATA.============= 
 

 
E, finalmente, concluindo os trabalhos dessa sessão,  o  Presidente e equipe  dá  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. ============== 
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Camaçari, 15 de  julho de 2022. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

Antônio Sérgio Moura de 
Sousa 

Presidente  
 

 
Erasmo  Antônio 

Rodrigues  Santos 
membro  

 

 
Cibele M. Araújo de 

Oliveira 
Membro 

 

 
 

Iggor Dias Senna 
 

Membro 

 
 

Manoel  Alves 
Carneiro 
Membro 

 

 
 

EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 
 
 

001 – D F G  Construções Ltda  
Representante legal – Sra. Damaris de Souza Gama  

 
 
 

 


