
 

ATA DA 2ª  REUNIÃO – SESSÃO DE ABERTURA DOS  ENVELOPES  

DE  PROPOSTAS  DE  PREÇOS  DAS  EMPRESAS  HABILITADAS. 
CONCORRÊNCIA  nº 002/2017 

 

Objeto. é a contratação de empresa de engenharia para a execução de obra de CONSTRUÇÃO DO 

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, no município de Camaçari – Bahia, conforme Projeto, 
Especificações e Planilhas anexas, fazendo parte integrante do Edital========================= 
 

Publicação  do  Julgamento  dos  Recursos    : dia 21 de novembro de 2017 

Publicação Convocando Abertura dos Preços: dia 21 de novembro de 2017 
                                                 Diário Oficial dos Municípios / Jornal  A  Tarde / Diário Oficial da União. 
 

Abertura das Propostas de Preços: dia 23 de novembro de 2017  às  09.00 horas 
 

Empresas  Participantes  e  que  foram  Habilitadas  no  Certame: 
 

001 -  800 D  Engenharia Ltda – E P P================================================== 
 Representante  legal – Sr. Alexildo Pelagio Gonçalves Portela Junior - RG nº 0400478498 SSP-Ba 

002 – Nordeste Engenharia Ltda ======================================================= 

Sem Representante legal ============================================================================ 
 

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

Transcorridas todas as fases da habilitação, inclusive fase recursal, hoje, precisamente aos 

23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete) às 09:00 

horas, no auditório do Centro Administrativo, esteve reunida a Comissão Central 

Permanente de Licitação do Município de Camaçari - COMPEL, designada pelo Decreto 
Municipal n° 6769 de 01 de agosto de 2017, cuja finalidade desta sessão e, demonstrar a 
inviolabilidade dos envelopes e ato seguinte, abrir os referidos envelopes, contendo as  

Propostas de Preços e efetuar o credenciamento dos interessados, 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, abrindo os envelopes de preços, conferindo os 
valores globais  e  o  conteúdo dos  CD’s  apresentados, assim  descrito  abaixo: 
Item Empresas Habilitadas e Participantes desta Fase Valor global  

R$ 
001 Nordeste Engenharia Ltda R$ 5.029.255,61 

 

002  800 D  Engenharia Ltda – E P P R$ 5.135.134,63 

 
 

Fase seguinte, o Presidente e equipe, após os registros acima citados, faz constar em ATA 
que todas as propostas de preços e planilhas,  serão rubricadas por todos e, neste 
momento, diante da real necessidade e da complexidade que envolve as propostas de 
preços, decide por suspender esta sessão, analisando e julgando-as internamente. 
Posteriormente, quando da obtenção do resultado desta análise, o Presidente e membros, 
divulgará o resultado da classificação e/ou desclassificação de possíveis licitantes, nos 
mesmos meios de comunicação.======================================================= 
 

Ato continuo, o Presidente da Comissão, abre espaço para os possíveis questionamentos 

ou alegações por parte dos licitantes; neste momento, o representante da empresa 800D  
Engenharia Ltda – EPP, faz constar em ATA que nada tem a questionar e que ficará no 
aguardo da análise e do resultado por parte da Comissão Permanente de 
Licitação.============================================================================ 
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Nada mais havendo a tratar, esta sessão foi encerrada e para 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, 23  de novembro  de 2017. 
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001 -  800 D  Engenharia Ltda – E P P__________________________________________ 
 Representante  legal – Sr. Alexildo  Pelagio Gonçalves Portela Junior - RG nº 0400478498 SSP-Ba 
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