
1ª ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO   e   ABERTURA  DAS  

PROPOSTAS  DE  PREÇOS   -  TOMADA DE PREÇOS  nº 007/2018 – Reformulada. 
 

Data Abertura: dia 19 de novembro de 2018  às  09:00 hs 
 

 

Objeto: contratação de empresa de engenharia para manutenção da estrutura física e das instalações prediais elétricas, 
hidráulicas e sanitárias dos cemitérios da Gleba-H, Gleba C, Parafuso, Vila De Abrantes, Arempebe, Monte 
Gordo e Barra do Pojuca no município de Camaçari - Bahia. (conforme planilhas e  demais anexos). 

. 
Dentre os diversos (dezenas) de acessos ao Portal de Compras do Município por possíveis interessados e, que 

visualizaram as informações do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 007/2018 - Reformulada, compareceram  

perante  esta sessão,  as  seguintes  empresas: 
 

Relação  das  Empresas  Participantes  nesta  Sessão  de  Abertura  do  Certame: 
 

001 – Josmil Silva Montagens Industriais E Serviços Ltda 
Representante legal – Sr(a) José Silva dos Santos 

Portador do RG nº 62831526 

002 – DFG Construções Projetos e Comércio LTDA ME 
Representante legal – Sr(a) Bianca Reale dos Santos Silva 

Portador do RG nº 1407632442 

003 – NTW Engenharia, Obras, e Serviços LTDA EPP 
Representante legal – Sr(a) Ronaldo Santos Oliveira 

Portador do RG nº 479838500 

004 – Madre Mais Empreendimentos LTDA 
Representante legal – Sr(a) Igo Ribeiro Souza 

Portador do RG nº 946381950 

005 – CS Construções e Empreendimentos LTDA 
Representante legal – Sr(a) Edileuza Gomes Sacramento  

Portador do RG nº 0569875609 

006 – Prosper Construtora LTDA ME 
Representante legal – Sr(a) Antonio Abelardo Soares dos Santos 

Portador do RG nº 412953749 

007 – CM Construtora Eireli 
Representante legal – Sr(a) Roosewelt Bittencourt Passos Neto 

Portador do RG nº 402181638 

008 – Ultratec Empreendimentos LTDA - ME 
Representante legal – Sr(a) Alexandre Miranda Pereira 

Portador do RG nº 1351704273 

009 – Assessora Construções e Serviços LTDA 
Representante legal – Sr(a) Mario Paulo Fernandes Ribeiro 

Portador do RG nº 2495206 

010 – LN Construtora LTDA 
Representante legal – Sr(a) Caio Cruz Sampaio 

Portador do RG nº 1343709105 

011 – AJL Construções 
Representante legal – Sr(a) Emanuel de Oliveira Rodrigues 

Portador do RG nº 0571556744 

 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  1ª ATA,  assim  descrito 
 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro 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 em 

sessão pública, receber todos os Envelopes de Propostas de Preços, Habilitação e efetuar o credenciamento 

dos interessados e logo a seguir, abrir os Envelopes de Preços das empresas participantes 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, 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==================================================================================================== 
 

Ato seguinte, o Presidente e equipe, após análise da documentação de credenciamento das empresas 
presentes, julgou e decidiu que todas as empresas presentes foram consideradas credenciadas=============== 

 

No que tange à fase de Credenciamento, o representante da empresa JOSMIL faz questão de constar em ATA 
somente a sua empresa apresentou a Declaração Independente de Proposta de Preços e que todas as demais 
não apresentaram, solicitando, assim, o descredenciamento de todos os demais licitantes.=================  
 
O presidente da comissão e demais membros tem entendimento totalmente diferente, não acatando ao 
supramencionando, ratificando, assim, o credenciamento de todos os licitantes. Salientamos, ainda, que a 
referida empresa JOSMIL, embora tenha apresentado o CD, o mesmo encontra-se vazio (sem documento). 
Entretanto, conforme o edital, conceder-se-á o prazo de 2 dias para apresentação do mesmo, sabendo que o 
não cumprimento do mesmo acarretará na desclassificação no certame.=============================== 



Fase seguinte, o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura dos Envelopes de 

Preços das citadas empresas, fazendo a leitura dos preços globais empresa por empresa, assim descrito e 
detalhado: ================================================================================================ 

 

Relação de  Empresas  Participantes  desta  Fase Preço Global Ofertado R$ 

001 – CM Construtora Eireli 647.078,31 

002 – Madre Mais Empreendimentos LTDA 673.628,29 

003 – Prosper Construtora LTDA ME 747.087,94 

004 – Josmil Silva Montagens Industriais E Serviços Ltda 757.366,14 

005 – DFG Construções Projetos e Comércio LTDA ME 782.792,56 

006 – NTW Engenharia, Obras, e Serviços LTDA EPP 788.854,90 

007 – Assessora Construções e Serviços LTDA 816.399,00 

008 – AJL Construções 844.446,98 

009 – CS Construções e Empreendimentos LTDA 951.072,62 

010 – LN Construtora LTDA 981.879,46  

011 – Ultratec Empreendimentos LTDA - ME 999.372,22 

 
Realizada a transcrição e a leitura dos preços globais empresa por empresa para todos os presentes, o 
Presidente da Comissão e Equipe, repassa todas as propostas de preços/planilhas, para o conhecimento, 
análise e rubrica em toda a documentação/propostas.======================================================= 
 

Ato continuo, o Presidente e equipe recolheu todas as propostas/planilhas e demais anexos e, neste mesmo 
instante, coloca a palavra a disposição dos licitantes para se manifestarem e caso queiram; fazerem seus 
questionamentos  e/ou observações quanto as demais propostas de seus concorrentes.======================= 
 

A empresa CS Construções e Empreendimentos LTDA por intermédio de seu /sua representante legal, faz 

constar em ATA que a proposta de preços da empresa Assessora Construções e Serviços LTDA não 
atendeu ao item 7.2.2 composição de encargos sociais. Neste momento, foi consultado o representante da 
referida empresa que, por sua vez, informou que tal documentação está inserida em seu CD. A COMPEL 
informa que tais questionamentos serão analisados pela equipe internamente. No que tange à empresa 
PROSPER CONSTRUTORA LTDA ME, registra em ATA que tal empresa apresentou encargos sociais 
desonerados com total de 187,78%, solicitando à COMPEL análise de tal fato.                                                                                          
 

A empresa CM Construtora Eireli por intermédio de seu /sua representante legal, faz constar em ATA que 

a proposta de preços da empresa AJL Construções possui valor unitário com e sem BDI iguais. Quanto à 
PROSPER, ratifica o mencionado sobre encargos sociais e considera que tal empresa não cumpriu a exigência 
de preço com duas casas decimais, além de não seguir o cronograma proposto pela administração, haja vista o 
fato de que a obra objeto desta licitação é de manutenção.                                                                                               
 
Registrados todos os questionamentos / observações acima mencionados, o Presidente da Comissão de 
Licitação e Equipe, comunica que os fatos serão analisados internamente e breve/oportunamente, quando do 
resultado, fará a divulgação / publicação no Portal de Compras do Municipio para o conhecimento de todos===. 
 
Dando sequência aos trabalhos da sessão, O Presidente e equipe, disponibiliza aos presentes os  ENVELOPES 
DE HABILITAÇÃO - para verificarem os Lacres / Inviolabilidade e em seguida  rubricarem todos os envelopes 
que ficarão retidos sob a guarda Comissão Permanente de Licitação, para breve e oportunamente, sua abertura; 
isto é, da empresa que for declarada vencedora e, transcorrido o prazo recursal============================== 
 
Fase seguinte,  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, 19 de novembro 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 
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EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 

 

 

001 – Josmil Silva Montagens Industriais E Serviços Ltda 
Representante legal – Sr(a) José Silva dos Santos 
 

 

002 – DFG Construções Projetos e Comércio LTDA ME 
Representante legal – Sr(a) Bianca Reale dos Santos Silva 
 

 

003 – NTW Engenharia, Obras, e Serviços LTDA EPP 
Representante legal – Sr(a) Ronaldo Santos Oliveira 
 

 

004 – Madre Mais Empreendimentos LTDA 
Representante legal – Sr(a) Igo Ribeiro Souza 
 

 

005 – CS Construções e Empreendimentos LTDA 
Representante legal – Sr(a) Edileuza Gomes Sacramento  
 

 

006 – Prosper Construtora LTDA ME 
Representante legal – Sr(a) Antonio Abelardo Soares dos Santos 
 

 

007 – CM Construtora Eireli 
Representante legal – Sr(a) Roosewelt Bittencourt Passos Neto 
 

 

008 – Ultratec Empreendimentos LTDA - ME 
Representante legal – Sr(a) Alexandre Miranda Pereira 
 

 

009 – Assessora Construções e Serviços LTDA 
Representante legal – Sr(a) Mario Paulo Fernandes Ribeiro 
 

 

010 – LN Construtora LTDA 
Representante legal – Sr(a) Caio Cruz Sampaio 
 

 

011 – AJL Construções 
Representante legal – Sr(a) Emanuel de Oliveira Rodrigues 
 

 


