
 

ATA  INTERNA- SESSÃO  DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS - 

Amparada pela Lei 123/2006  
 

  CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  nº 014/2018. 
 

 

 

Data do Recebimento: dia 17 de abril de 2019  às  11:50 hs 

 

Objeto  : contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de construção de 
loteamento com 56 casas - conforme projeto básico, planilhas e demais anexos, no 
Município de Camaçari, Bahia============================================ 

 

 
 
Registros  dos  fatos  aqui  narrados   
 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril ano de 2019 (dois mil e dezenove), às  11:50 horas, 
conforme a Aviso de Convocação, datado em 12/04//2019 e publicado nos Diários Oficiais da 
União e do Estado da Bahia  em cumprimento a Lei Complementar Nº 123/2006 (Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte), esteve presente no auditório da sala da Compel, o 

representante Legal da Empresa D F G  Construções Ltda – Me– Sr.(a) Bianca Santana de 

Assis para entregar a nova Proposta de Preços reformulada, no valor de R$ 3.876.142,23, 
cobrindo dessa forma o valor global da proposta da empresa melhor classificada no certame, 
denominada “LTDA”. 

 
Salientamos que a referida proposta foi apresentada junto com a composição de preços unitários 
e CD/R, conferido pela COMPEL. Comunicamos em tempo que tal documentação bem como o 
CD serão analisados internamente pela equipe técnica e que posteriormente será divulgado o 
resultado no portal do município. 
 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão,  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, 17 de abril de 2019. 
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