
3ª  ATA  -  SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO    e    ABERTURA    DO  

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO  DA  2ª. EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA 

 TOMADA DE PREÇOS  nº 004/2018. 
 

 Abertura desta Sessão: dia 18 de outubro de 2018  às  09:00 hs 
 

Objeto: contratação de empresa especializada na execução de estruturas em madeira do tipo eucalipto 
autoclavado para execução e fixação de berços de armazenamento de catraias, a serem instalados nas 
localidades de Arembepe, Guarajuba e Itacimirim - Camaçari, Ba. (conforme projeto, planilhas  e  demais anexos). 

 

 

Empresa(s) Interessada(s) e Participante(s)  e presente(s)  nesta  Sessão  
 

001 – DFG  Construções, Projetos e Comércio Ltda - Me 
Representante Legal – Sra. Bianca Santana de Assis 

RG nr. 1446744167 SSP BA 

001 – Silva Pereira Construtora Ltda 
Representante Legal – Sem representante legal 

 Sem representante legal 

 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta   ATA,  assim  descrito 
 

Conforme Publicação “Julgamento e Resultado” – publicação no D O E  e no Portal de Compras do Municipio 
(documentos anexos ao processo), e transcorrida a fase  recursal, inclusive por não haver nenhuma interposição de 

recurso, portanto, hoje dia 18 (dezoito) do mês de outubro do ano de 2018 (dois mil e dezoito) às 09:00 horas, 
no auditório do Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação do Município de 

Camaçari, COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 6924 de 05 de setembro de 2018, com a finalidade 
de fazer a demonstração do lacre e da inviolabilidade do Envelope de Habilitação, que ficara retido sob o poder 

da Compel; de imediato, efetuando-se o credenciamento do(s) interessado(s) e a seguir, abrir o envelope 

contendo a Documentação de Habilitação da 2ª. empresa melhor classificada  D F G  Construções, Projetos 

e Comércio Ltda - Me, 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, recolhendo o credenciamento do(s) presente(s) e de imediato, procedeu com a abertura do 
referido Envelope e repassando a referida documentação ao(s) presente(s) para conhecimento, análise e 
rubrica em todas as folhas================================================================================= 
 

Ato seguinte, o Presidente e membros, solicita e recolhe a Documentação de Habilitação  já contendo a 
rubrica de todos na referida documentação; Ato continuo, torna público que a análise, julgamento e decisão, 
será publicada oportunamente no Portal de Compras do Município e no D O E para o conhecimento de todos os 
interessados, quando no momento oportuno, abrir-se-á o prazo recursal====================================== 

 

Fase seguinte, e por não haver quaisquer comentários  e/ou  questionamentos,  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 pelos representantes das Empresas. ===================================================================== 
 

Camaçari, 18 de outubro de 2018. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em 

 exercício 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 

Ricardo Santos 
Santana 

 

Apoio 

Antônio Sérgio Moura  
de Sousa    

Apoio 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio 

 

 
 

EMPRESA(S)   PARTICIPANTE(S)   /   ASSINATURA(S)   REPRESENTANTE(S) 

 
001 – DFG  Construções, Projetos e Comércio Ltda - Me 
Representante Legal – Sr(a)  Bianca Santana de Assis 
 

 

 

002 – Silva Pereira Construtora Ltda 
Representante Legal – Sr(a) 
 

Sem representante legal 

 


