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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE NOVA PROPOSTA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA N.º 002/2017 – COSEL/OBRAS 

PROCESSO N.º 00124.11.07.611.2017 
 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, no Auditório da Comissão de Licitação do Município de 

Camaçari, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/OBRAS, designada pelo Decreto Municipal n.º 6.660 de 03 de fevereiro de 2017, 

se reuniu para o recebimento de novas propostas de preços, em atendimento ao Art. 48, §3º da Lei Federal 8.666/1993, referente á Concorrência n.º 
002/2017 – COSEL/OBRAS, cujo objeto refere-se à contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza urbana e operação de 
aterro no Município de Camaçari-BA. Compareceram ao certame as empresas: 1. TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA (Representante legal: Jonas 

Luiz da Silva); 2. CONSÓRCIO CAMAÇARI LIMPA (Representante legal: Márcia Cristina Nunes Vasconcelos Bonfim) já credenciados na sessão de 

abertura do dia 19/04/2017. Conforme apresentado abaixo: 
 

 

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$)  

1. CONSÓRCIO CAMAÇARI LIMPA 73.396.434,84 
2. TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 79.265.965,08 

 

A sessão teve início com a análise das novas propostas de preços apresentadas pelas licitantes CONSÓRCIO CAMAÇARI LIMPA e TERRACOM 
CONSTRUÇÕES LTDA, em cumprimento a diligência efetuada em 05/05/2017 ás 13h00min, de acordo com o que preceitua o art. 48, § 3º da Lei 

Federal 8.666/93. Em seguida o Presidente submeteu aos representantes legais das licitantes para rubrica e verificação das propostas e solicitou que 

os representantes rubricassem os CD’s apresentados. Foi verificado o conteúdo dos CD’s contendo as Propostas de Preços, estando todos 

devidamente preenchidos. 

  

Após análise das propostas de preços apresentadas, o Presidente e a unanimidade de seus membros/suplentes decidiram pela CLASSIFICAÇÃO das 

propostas de preços das empresas CONSÓRCIO CAMAÇARI LIMPA e TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.  

 

Dada a palavra aos licitantes, os representantes legais das empresas CONSÓRCIO CAMAÇARI LIMPA e TERRACOM CONSTRUÇÕES 
LTDA renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso contra a decisão do Presidente e da Comissão. 

 

Ato contínuo, o Presidente e a unanimidade dos membros/suplentes prosseguiram com a abertura do Envelope n.º 02 – Documentos de Habilitação, da 

empresa CONSÓRCIO CAMAÇARI LIMPA, obedecendo a ordem de classificação. Posteriormente, o Presidente submeteu aos representantes legais 

das licitantes para rubrica e verificação da documentação de habilitação em 242 (duzentas e quarenta e duas) folhas, o que foi realizado. No tocante à 

metodologia de trabalho, entregue em 3 (três) volumes, totalizando 1.597 (mil quinhentos e noventa e sete) folhas, contendo, ainda, uma mídia digital, 

esta não fora rubricada, tendo sido apenas visualizada e conferida pelo representante da TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA. 
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Dada a palavra aos licitantes, nada tiveram a declarar. 

 

O Presidente suspendeu a sessão para análise detalhada dos documentos de habilitação e divulgará o resultado no Portal de Compras: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Nada mais havendo digno de registro, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes.  

 

Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o 

aviso - campo <ANEXOS>. 

 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COSEL/OBRAS 

Marcelo Soares de 
Cerqueira 
Presidente 

Aricele Guimarães 
Machado Oliveira 

Membro 

Erasmo Antônio Rodrigues 
Santos 

Membro 

 Wadna Cheile Melo 
Aragão 
Membro 

Larissa da Silva 
Macedo 
Suplente 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 
CONSÓRCIO CAMAÇARI LIMPA Márcia Cristina Nunes Vasconcelos Bonfim (71) 3038-7650   

TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Jonas Luiz da Silva (13) 3369-5020   

 
 


