
ATA DE ABERTURA – SESSÃO DE CREDENCIAMENTO  e  ABERTURA DAS  

PROPOSTAS  DE  PREÇOS   -  TOMADA DE PREÇOS  nº 004/2018. 
 

Data Abertura: dia 24 de setembro de 2018  às  09:00 hs 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de estruturas em madeira do tipo eucalipto autoclavado 
para execução e fixação de berços de armazenamento de catraias, a serem instalados nas localidades de 
Arembepe , Guarajuba e Itacimirim - Camaçari, Ba. (conforme projeto, planilhas  e  demais anexos). 

 

 

Dentre os diversos (dezenas) de acessos ao Portal de Compras do Município por possíveis interessados e, que 

visualizaram as informações do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 004/2018, compareceram  perante  esta sessão,  

as  seguintes  empresas: 
 

Relação  das  Empresas  Participantes  nesta  Sessão  de  Abertura  do  Certame: 
 

001 – DFG  Construções, Projetos e Comércio Ltda - Me 
Representante Legal – Sr(a) Fernando Francisco Silva Gama 

RG nr. 08590383-35 
         SSP-Ba 

002 – Silva Pereira Construtora Ltda 
Representante Legal – Sr(a)  Lucas Batista Pereira da Silva 

RG nr. 1111742552 
         SSP-Ba 

 

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

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito) às 09:00 horas, no 
auditório do Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação do Município de 

Camaçari, COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 6924 de 05 de setembro de 2018, com a finalidade 
de em sessão pública, receber todos os Envelopes de Propostas de Preços, Habilitação e efetuar o 

credenciamento dos interessados e logo a seguir, abrir os Envelopes de Preços das empresas participantes 
do certame, 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, 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==================================================================================================== 
 

Ato seguinte, o Presidente e equipe, após análise da documentação de credenciamento das empresas 
presentes, julgou e decidiu que todas as empresas presentes foram consideradas credenciadas=============== 
 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura dos Envelopes de 

Preços das citadas empresas, fazendo a leitura dos preços globais empresa por empresa, assim descrito e 
detalhado: ================================================================================================ 

 

Relação de Empresas Participantes desta  Fase Preço Global Ofertado  

R$ 
 

001 – Silva Pereira Construtora Ltda R$ 79.806,42 

002 –DFG  Construções, Projetos e Comércio Ltda - Me R$ 92.927,50 

 
E, Tendo em vista a participação de somente 02 (duas) empresas, a Comissão de Licitação, decide neste 
momento e em plena sessão, analisar as Propostas e Planilhas das licitantes participantes e divulgar o resultado 
desta Fase=========================================================================== 
 

A Comissão e Equipe, após a referida análise de preços / planilhas ofertadas, todas as 02 (duas) propostas de 
preços foram classificadas e consideradas aptas a prosseguirem no certame, sendo: 

Relação de Empresas Participantes desta  Fase Classificação   Final 
 

001 – Silva Pereira Construtora Ltda R$ 79.806,42  - 1º  lugar 

002 –DFG  Construções, Projetos e Comércio Ltda - Me R$ 92.927,50   - 2º  lugar  

 

Conforme mapa acima, a empresa Silva Pereira Construtora Ltda foi considerada e  classificada em 1º 

lugar, por ter ofertado o menor preço global e considerada exequível=============================== 
 
Após a divulgação deste resultado, o Presidente da Comissão de Licitação, diante da ausência do representante 

da empresa DFG  Construções, Projetos e Comércio Ltda – Me, opta por não abrir o envelope de 

Habilitação, abrindo-se neste momento, o prazo recursal para os  possíveis  interessados.=============== 



ATA DE ABERTURA – SESSÃO DE CREDENCIAMENTO  e  ABERTURA DAS  

PROPOSTAS  DE  PREÇOS   -  TOMADA DE PREÇOS  nº 004/2018. 
 
Realizada / concretizada esta etapa, o Presidente da Comissão e equipe, repassou todas as propostas para o 
conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos licitantes presentes; enquanto isso, o Presidente 
solicitou aos presentes que rubricassem todos os ENVELOPES DE HABILITAÇÃO, que ficarão retidos na sala 
da Compel, devidamente lacrados e rubricados por todos, para uma data oportuna a serem abertos, quando de 
uma futura convocação.=================================================================================== 
 

Fase seguinte, e por não haver  quaisquer  comentários  e/ou  questionamentos,  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, 24 de setembro de 2018. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

Manoel  Alves Carneiro 
Presidente em 

 exercício 
 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 
 

Steline Dias Silva 
 

Apoio 
 

Antônio Sérgio Moura  
de Sousa    

Apoio 
 

Ricardo  Santos Santana 
 

Apoio 
 

 

 
 

EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 

 
001 – DFG  Construções, Projetos e Comércio Ltda - Me 
Representante Legal – Sr(a) Fernando Francisco Silva Gama 
 

Ausentou-se  antes do Término 

002 – Silva Pereira Construtora Ltda 
Representante Legal – Sr(a)  Lucas Batista Pereira da Silva 
 

 

 


