
ATA  DE  ABERTURA DAS  PROPOSTAS  DE  PREÇOS  DAS  EMPRESAS  QUE  FORAM 

HABILITADAS  (1ª fase)   CONCORRÊNCIA PÚBLICA  nº 006/2018 - Compel 
 

 

Abertura desta Sessão: 20 de agosto de 2018 - Horário: às 14:00 horas. 
 

 

Objeto. contratação de empresa de engenharia para a Construção de 06 (seis) creches pré-escola Tipo 
01 – Padrão F N D E da Rede Municipal de Ensino de Camaçari – Bahia=======================  

 
RELAÇÃO  DAS  EMPRESAS  INTERESSADAS  EM  PARTICIPAR  DESTA  SESSÃO,   SENDO: 

 

 

001 – C S G Engenharia Ltda====================================== 
Representante Legal – Sr(a) – Paulo Roberto de Melo Costa.  

 

RG nr. 01115619-81  
 

 

0002 - Construtora Andrade Mendonça Ltda ========================  
Sem Representante Legal 

  

Ausente 
 

 
 

 
Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  sessão,  assim  descrito 
 

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito) às 14:00 horas, no auditório 

do Centro Administrativo, esteve reunida a Comissão Permanente de Licitação do Município de 

Camaçari, COMPEL, designada pelo Decreto Municipal nº 6873/2018 (publicado no dia 24/05/2018), com a 
finalidade em sessão pública, e demonstrar a inviolabilidade dos envelopes de Propostas de Preços, que 
ficaram retidos sob a guarda da Compel e, logo a seguir, proceder com a abertura dos Envelope de 
Preços das empresas participantes habilitadas na 1ª. fase do certame, cujo objeto está descrito e 
explicitado no preâmbulo desta ATA================================================================== 
 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, ou seja, dia 20 de agosto de 2018 às 14:00 hs. o 

Presidente e demais membros da Compel, dá inicio efetivo aos trabalhos da sessão registrando os 
nomes das empresas e de seus representantes====================================================== 
 

Ato seguinte, o Sr. Presidente e demais membros, ao abrir os Envelopes de Preços das citadas 
empresas, fez a verificação da entrega dos CDs que fazem parte das propostas de preços de cada 
licitante e, neste mesmo instante, fez também a conferência “leitura digital ” e o conteúdo via computador, 
de cada proposta ofertada.========================================================================== 
 

Ato contínuo, verificou-se que todos os CDs apresentados estavam em conformidade com o solicitado / 
exigido e contidos no Edital.========================================================================== 
 

E, de imediato, o Presidente na presença de todos os licitantes, fez a leitura dos preços globais empresa 
por empresa, assim descritos: ====================================================================== 
 

Empresas  Participantes desta Fase Valor  Global   R$ 
001 – C S G  Engenharia  Ltda  R$ 14.867.074,12 

002 - Construtora Andrade Mendonça Ltda  R$ 16.697.783,98 
 

Dando sequência aos trabalhos desta sessão, o Presidente e equipe, após a leitura dos preços ofertados 
empresa por empresa em plena sessão; e neste momento, todas as propostas de preços foram 
repassadas aos interessados para o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos 
licitantes presentes================================================================================== 

 

Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise 
e rubricas na referida documentação / propostas de preços e, com o consentimento de todos, solicitou e 
recolheu toda a documentação / propostas de preços; Ato seguinte, o Presidente e equipe, comunica à 
todos os 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 no D O U. oportunamente.================================= 
 

 

Prosseguindo, o Presidente abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis 
interessados, caso queiram registrar em ATA.========================================================= 
 

 

O representante da empresa C S G  Engenharia  Ltda faz constar que em ATA que nada tem a 
questionar e esperando análise interna da Equipe da COMPEL.======================================== 
 

 

 



 

ATA  DE  ABERTURA DAS  PROPOSTAS  DE  PREÇOS  DAS  EMPRESAS  QUE  FORAM 

HABILITADAS  (1ª fase)   CONCORRÊNCIA PÚBLICA  nº 006/2018 - Compel 
 

 

Fase seguinte, o Presidente da Compel,  dá a sessão por encerrada e nada mais havendo a tratar ou a 
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, 20 de agosto de 2018. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente  

em exercício 

 

Erasmo Antônio Rodrigues 
Santos 
Apoio 

 

Antonio Sérgio Moura 
 de Sousa 

Apoio 
 

 
Kézia Priscila Oliveira 

da  Silva 
 

Apoio 
  

 
Nomes / Empresas Participantes / Representantes   e   assinaturas / rubricas 

 

001 – C S G Engenharia Ltda====================================== 
Representante Legal – Sr(a) – Paulo Roberto de Melo Costa.  
 

 

 
 

 

0002 - Construtora Andrade Mendonça Ltda ========================  
Sem Representante Legal 

 
  

AUSENTE 
 

 
 

 


