
 
 
 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

1ª  ATA –                                            Credenciamento / Preços                                                     T P    nrº 007/2021   

 

1ª  ATA -  SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO   E   ABERTURA    DOS 

ENVELOPES DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS  nº  007/2021 
 

Data  Abertura  Inicial    : dia 16 de  dezembro  de 2021  Horário  das  09:00 hs 
 

Data   A d i a d a            : dia 20 de  dezembro  de 2021  Horário  das  09:00 hs 

 

Objeto: contratação de empresa especializada para execução da Proteção “guarda corpo” da antiga estação 

ferroviária – localizada no eixo urbano central do Município de Camaçari Bahia ============================ 

 
Dentre os diversos (dezenas) de acessos ao Portal de Compras do Município por possíveis interessados e, que 
tiveram acesso às informações do Edital, compareceram  perante esta sessão, as seguintes empresas: 
 

001 – FREITAS GUIMARÃES ENGENHARIA EIRELI 
Representante Legal – Sr Adriano Guimarães Sá Barreto de Freitas    

Portador (a) do 

RG nr. 2276310 

002 – NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 
Representante Legal – Sra. Daniele Pacheco Oliveira de Araújo  

Portador (a) do 

RG nr 1457488558 
 

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

Conforme  Aviso  de  ADIAMENTO  publicado  no  dia 02 / 12 / 2021  no  Portal / DOU e DOE  – hoje, precisamente aos 

20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)  horário das 09:00 horas, no auditório 
Secretaria de Saúde / Educação “Prédio vermelho” - Térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão 
Permanente de Licitação – Compel,  designada pelo  Decreto Municipal n° 7.636/2021, devidamente publicado no Portal 

de Compras - cuja finalidade desta Sessão pública é, receber os todos os Envelopes de Preços  e  Habilitação  e de 

imediato,  efetuar  o  credenciamento dos interessados;  a seguir o Sr. Presidente e equipe dá  por  iniciada a sessão 

com a abertura dos citados Envelopes  cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA.=============== 
 

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 ======================= 

 

Dentre as empresas participantes, se auto-declararam como EPP / ME  a seguinte empresa FREITAS GUIMARÃES 

ENGENHARIA EIRELI.   

  
Fase seguinte, o Presidente e equipe na presença de todos, procedeu com a abertura dos Envelopes de Propostas de 

Preços  que foram lidos e registrados em ATA, assim  descritos: 
 

Valor  estimado pelo Municipio......................................................................... R$ 243.886,71 
 

Empresas Participantes   do   certame Preços globais  

Ofertados R$  
001 – NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 
  

R$ 207.454,02 

002 – FREITAS GUIMARÃES ENGENHARIA EIRELI 
 

R$ 225.511,51 

 
Lidos e registrados todos os preços globais empresa por empresa, o Presidente da Compel  abre espaço para os 
questionamentos e/ou observações que as empresas queiram registrar em ATA.==================================== 
 

A COMPEL registra que a empresa FREITAS GUIMARÃES ENGENHARIA EIRELI  se auto-declara  EPP/ME, porém  
não apresentou um dos dois documentos exigidos junto com a documentação de credenciamento conforme item 6.7 do 
edital.  
 
O representante da empresa FREITAS GUIMARÃES ENGENHARIA EIRELI na fase do credenciamento entrega a 
respectiva declaração de EPP/ME.                                        
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O representante da empresa FREITAS GUIMARÃES ENGENHARIA EIRELI  faz constar em ATA  que a empresa NTW 
ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA declarou em sua proposta o prazo de execução por extenso como 6 
meses.                                        
 

O representante da empresa NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA faz constar em ATA  que a informação 
válida é a que está escrita em numeral (3 meses), desconsiderando assim a informação por extenso (seis meses).                                        
 
Registrados  todos os fatos / Atos, o Presidente  da  Compel  comunica  aos licitantes que  a  análise, o 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 / DOE  e o que ocorrer 
oportunamente.========================================================================================================== 
 

Quanto aos ENVELOPES  DE  HABILITAÇÃO – estes ficarão retidos em poder da Comissão Permanente de Licitação - 
Compel, devidamente  lacrados / rubricados por todos para uma posterior abertura em data oportuna =============== 

 

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, 20 de dezembro de 2021. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
Antônio  Sérgio Moura de 

Sousa 
 

Presidente  

 

 
 

Erasmo Antônio Rodrigues 
Santos 

 
Membro 

 

 
 

Cibele Maria Araújo de 
Oliveira 

 
Membro 

 

 
 

 
Manoel  Alves Carneiro 

 
Membro 

 

 

EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 

 
001 – FREITAS GUIMARÃES ENGENHARIA EIRELI 
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002 – NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 
Representante Legal – Sr. Daniele Pacheco Oliveira de Araújo  
 

 

 


