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Abertura desta Sessão: 17 de fevereiro  de 2020, Horário: às 09:00hs 
 

Objeto: contratação de empresa para execução da manutenção corretiva, preventiva, ampliação, construção de 
rede de drenagem e esgoto na Sede (lote 1) e na Costa (lote 2), no município de Camaçari –Bahia - 
(conforme Projeto Básico, planilhas e demais anexos) 

 

Dentre as empresas participantes da 1ª Sessão do certame,  tiveram interesse e enviaram 
seus representantes, as seguintes empresas: 
 

Relação  das  Empresas  Participantes  nesta  2ª. Sessão  
 

001 – P J  Construções e Terraplenagem Ltda –  
Representante Legal – Sr. José Augusto Rodrigues Leite 

RG nº 0159763193 

002 – Jotagê Engenharia Comércio e Incorporações Ltda  
(Consórcio Nova Camaçari) 

Representante Legal – Sr. Elielson Santos de Souza  

RG nº 37536410 

003 – Campbel  Construções e Terraplenagem Ltda –  
Representante legal –  Sr. Luis Artime Freitas de Oliveira  

RG nº 3820342 

 

Registros dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  2ª ATA,  assim  descritos: 
 
Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte) no horário das 09:00 
horas, no auditório do Prédio (cor vermelha) da SEDUC/SESAU  Centro Administrativo, esteve reunida a  
Comissão Permanente de Licitação -  Compel,  designada pelo Decreto Municipal n° 7261/2020, com a 
finalidade é fazer a Demonstração dos lacres / inviolabilidade dos Envelopes de Preços que ficaram 
retidos em poder da Compel e, a seguir, efetuar a conferência do credenciamento dos interessados e 
de imediato, abrir os Envelopes de Propostas de Preços das empresas habilitadas do 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, após analise do 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 ===================================================================================== 
 

Ato seguinte, o Presidente e equipe, efetuou a abertura dos Envelopes de Preços, que foram 
registrados e lidos em sessão pública, sendo: 
 

LOTE I – SEDE                           Preço global  estimado pelo Municipio............R$ 24.702.249,46 
001 – P J  Construções e Terraplenagem Ltda  R$ 16.298.783,18 
002 – Jotagê Engenharia Comércio e Incorporações Ltda  

(Consórcio  Nova Camaçari)  
R$ 16.788.857,59 

 

LOTE I  I – COSTA             Preço global  estimado pelo Municipio............R$ 20.804.564.07 
001 – P J  Construções e Terraplenagem Ltda  R$ 13.816.045,06 
002 – Campbel  Construções e Terraplenagem Ltda  R$ 15.584.765,98 
 
Transcorrida esta etapa, o Presidente  e  equipe, disponibilizou as Propostas de Preços, planilhas e 
demais anexos, para o conhecimento, análise e rubrica em toda a  documentação.=================== 
 

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, recolheu toda a 
documentação / propostas de preços.========================================================================= 
 

Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis 
interessados, caso queiram registrar em ATA. ================================================================ 
 

O representante da empresa PJ  Construções e Terraplenagem Ltda faz constar em ATA que tem 
interesse em revalidar sua proposta de preços por mais 60 dias.  

 
O representante da empresa Jotagê Engenharia Comércio e Incorporações Ltda  (Consórcio Nova 
Camaçari) faz constar em ATA que tem interesse em revalidar sua proposta de preços por mais 60 dias.  
 
O representante da empresa Campbel  Construções e Terraplenagem Ltda                                                    
faz constar em ATA que irá responder sobre sua revalidação de propostas de preços ás 13:30 hrs.   
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Registrados todos os fatos/atos, o Presidente e equipe, comunica a todos os presentes que a sessão 
será suspensa para análise interna das propostas de preços e retomada dos trabalhos as 13:30 desta 
mesma data, para divulgação do resultado do julgamento das referidas propostas. =================== 
 

Fase seguinte, o Presidente e equipe, dá a sessão por encerrada momentaneamente até a retomada 
dos trabalhos. 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, 17 de fevereiro de 2020 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Antônio Sérgio M de 
Sousa Presidente 

em Exercício 

Erasmo Antônio 
R. Santos 

Apoio 

 
 

Manoel Luiz C 
Rodrigues 

Apoio 
 

 
José Múcio Jarjor 

Montenegro 
Apoio 

 
Manoel  Alves  

Carneiro 
Apoio 

 
 

Jussara Souza 
de Oliveira 

Apoio 

 

EMPRESAS  PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 
 

001 – P J  Construções e Terraplenagem Ltda –  
Representante Legal – Sr. José Augusto Rodrigues Leite 
 

 

002 – Jotagê Engenharia Comércio e Incorporações Ltda  
(Consórcio Nova Camaçari) 

Representante Legal – Sr. Elielson Santos de Souza  
 

 

003 – Campbel  Construções e Terraplenagem Ltda –  
Representante legal –  Sr(a). Luis Artime Freitas de Oliveira  
 

 

 
 


