
2ªATA - SESSÃODE  CREDENCIAMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES DE 

PREÇOS -  TOMADA DE PREÇOS nº 010/2020. 
 

2º ATA DE PREÇOS – TP 010/2020 

 
 
 

Data de Abertura: dia 22 de fevereiro de 2021-Horário:09:00hs 
 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de contenção e estabilização de encosta em solo 
grampeado localizada no Bairro de Catu de Abrantes, no Município de Camaçari/Ba.================ 

 

 
Dentre as empresas habilitadas que eenviaram seus representantes aesta sessão,  as seguintesempresas: 

 

001 – TECNOCRET ENGENHARIA LTDA - EPP 
Representante Legal – Sr. Daniel Roger Rocha Garcia Landeiro 

PORTADOR DO RG Nº 0664718345 

002 – DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 
Representante Legal – SrAurio Casar dos Santos 

PORTADOR DO RG Nº 1393658180 

 
 
 

 
Registrosdos fatosque foramnarrados  nesta 2ª Sessão, assim  descrito 
 
 

Conforme aviso de Convocação – hoje, precisamente dia22(vinte e dois)do mês defevereirodo ano 
de2021 (dois mil e vinte e um)às09:00 horas, no auditório da COMPEL  “prédio vermelho” - térreo - 
Centro Administrativo, esteve reunida a Comissão Permanente de Licitação -COMPEL, designada pelo 
Decreto Municipaln° 7468/2021, devidamente publicado no Portal de Compras do Municípiocuja 
finalidade desta sessão é Demonstrar os Lacres / Inviolabilidade dos envelopes de preços que ficaram 
retidos em poder da COMPEL.E logo após, efetuar o credenciamento dos interessados e de imediato, 
abrir osEnvelopes de Propostas de Preçosdas empresas que foram HABILITADASno 
certame,cujoobjeto 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, analisando o credenciamento de todos os licitantespresentes e de 
imediato, repassando a referida documentação aos demais presentes para conhecimento.=========== 
 
Ato seguinte, o Presidente e equipe, após conferência da documentação de credenciamento das 
empresas presentes, julgoue decidiuque todos os representantes presentes foram considerados 
credenciadas.================================================================ 
 
Registrados os fatos supra-mencionados,o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a 
abertura dos Envelopes de Propostas de Preçosdas citadas empresas e de imediato, foram lidos e 
assim  registrados: 
 

 

Valor Estimado peloMunicípio R$ 453.527,03 
 

EMPRESAS Valor ofertado 
 

001 – DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 
 

R$ 370.411,68 

002 – CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
 

R$ 396.705,22 

003 – TECNOCRET ENGENHARIA LTDA - EPP 
 

R$ 406.103,93 

[[[[  
 
 

 
 
 
 

 

 
 

A COMPEL registra que o valor escrito por extenso (R$ 370.411,67)na carta proposta da empresa DAUD 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, esta divergente um centavo do valor escrito global, 
porém o representante legal da empresa que se faz presente informa que o valor é R$ 370.411,68 
conforme a planilha anexo a proposta.  
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A COMPEL registra que a empresa DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI apresentou 
o CD-R vazio nas suas propostas de preços tendo assim 24 hrs para apresentar conforme item 11.3.4 do 
edital.  
 
Ato seguinte, oPresidente e membros da Compel repassou toda as PROPOSTAS DE PREÇOS / 
PLANILHASpara o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos licitantes presentes 
eque se manifestassem por escrito, se  houver  interesse===================================== 
 
Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise 
e rubricas na referida documentação/ propostase, com o consentimento de todos, solicitou e 
recolheutoda adocumentação. E, em conformidade com as regras editalicias, o Presidente abre espaço 
para os questionamentos, observações para os possíveis interessados, caso queiram registrar em ATA, 
assimdescrito:===================================================================== 
 
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 / D O Ee D O U o que 
ocorrer oportunamente.===================================================== 
 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidentee membros 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, 22de fevereiro de 2021. 

 

Antônio Sérgio Moura de 
Sousa 

PresidentedaCOMPEL  

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Membro 

Jussara Souza de 
Oliveira 

Membro 

 
 
 
 

Ana Carolina Iglesias 
Membro 

 
 
 
 

Cibele M. Araújo de 
Oliveira 
Membro 

 

 

EMPRESASPARTICIPANTES  /  ASSINATURAS  REPRESENTANTES 
 

EMPRESAS Representantes 
 

001 – TECNOCRET ENGENHARIA LTDA - EPP 
 

 

002 – DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 
 

 

 


