
 3ª   ATA  -  SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO    E    ABERTURA    DO   
ENVELOPE  DE  PROPOSTA  DE PREÇOS   -  CONCORRÊNCIA  nº 002/2021 

CONC   Nº 002/2021                                   3ª ATA   abertura  de  propostas  de preços 

 
 
Abertura: dia 19 de outubro de 2021  Horário  das  09:00 hs 
 
Objeto: contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados de Engenharia 

Consultiva para coordenação de projetos e supervisão técnica, Ambiental e Social das Obras do 
Programa de Integração e Desenvolvimento Urbano, Social e Ambiental, no Município de 
Camaçari-Ba  (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexos ao processo).========== 

 
 
 
Dentre as empresas  participantes  da 1ª e  2ª  fase  do  certame  e que tiveram interesse em participar 
dessa fase,  enviaram seus representantes  as  seguintes  empresas: 
 

001 – CONCREMAT  ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 
Representante Legal – Sr. André Clemente Correia da Silva 

PORTADOR DO RG nº  3690280 SSP - Pe 

 
Registros dos fatos  que  foram  narrados  nesta  3ª  Sessão,  assim  descrito. 

 
Conforme Aviso  de  Resultado e Convocação  Publicado nos Diários DOU, DOE  e  no Portal de 
Compras do Município,  hoje,  dia 19 (dezenove) do mês de outubro  do ano de 2021 (dois mil e vinte e 
um) no  horário das 09:00 horas, auditório Secretaria de Saúde / Educação “Prédio vermelho” - Térreo - 
Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação – Compel,  designada pelo 
Decreto Municipal n° 7468/2021, devidamente publicado no Portal de Compras do Município - cuja 
finalidade desta  sessão  pública é, neste momento, demonstrar  a inviolabilidade / lacre  dos  Envelopes 
de Propostas de Preços que ficaram retidos em poder da Compel  e  nesse  instante,  efetuando-se o 
credenciamento dos interessados e logo em seguida o Sr. Presidente e equipe  dá  a sessão por 
iniciada; procedendo assim com a abertura do Envelope de Preços  da empresa CONCREMAT  
ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A que foi Classificada na fase de pontuação técnica======= 

 
No dia, local e horário estabelecido, o Presidente  e  demais membros da Compel, dá inicio efetivo aos 
trabalhos da sessão, recolhendo o credenciamento dos participantes presentes e de imediato, 
repassando a referida documentação aos demais presentes para conhecimento, análise e rubrica em 
todas as folhas ======================== 
 
Prosseguindo,  o Presidente  da Compel  após ter aberto o  Envelope  de  Proposta  de  Preços  da  
empresa supra-mencionada, fez  a  leitura do preço global ofertado , assim  descrito: 
 
Valor  global  estimado pelo Municipio.......................................................................R$  15.207.874,60 
 
001 – CONCREMAT  ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 
 

R$ 12.173.844,84 

 
Realizada a leitura dos preços, a Documentação  (proposta de Preços e seus anexos) foram repassadas 
para o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos presentes;  Dando sequência aos 
trabalhos da Sessão, o Presidente  e equipe, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na 
referida documentação e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu toda a documentação; 
abrindo-se  nesse momento, espaço para os possíveis questionamentos  e/ou  observações a serem 
registradas em ATA.======================================================= 
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Ato seguinte, o Presidente e equipe, comunica  à  todos  presentes que a análise, julgamento e resultado 
sobre esta fase, será realizada internamente e breve / oportunamente, quando do resultado oficial, será 
dada publicidade da referida análise e dos fatos no Portal de Compras do Município e o que ocorrer 
oportunamente.=================================================================== 
 
E, finalmente, concluindo os trabalhos,  o  Presidente e equipe  dá a Sessão 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. ============ 
 
Camaçari, 19 de outubro  de 2021. 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 
 

001 – CONCREMAT  ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 
Representante Legal – Sr. André Clemente Correia da Silva 

 

 
 

 


