
ATA - SESSÃO DE ABERTURA  DOS  ENVELOPES DE 

PROPOSTAS  DE  PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019. 
 

Data Abertura: dia 31 de maio  de 2019  - Horário:  09:00 hs 
 

Objeto: contratação de empresa de engenharia para a execução de pavimentação asfáltica e drenagem em ruas 
da sede e orla (rua Lauro de Freitas, rua do Areal, rua Cecilia Meirelles, rua São Francisco eixo 11 e eixo 2) no Município de 
Camaçari (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 

 

 

RELAÇÃO  DAS  EMPRESAS  INTERESSADAS  E  QUE SE FIZERAM  PRESENTES  NESTA  SESSÃO 

 

001 – Campbel Construções e Terraplenagem Ltda 

 Sem Representante Legal –  

AUSENTE 

002 – P J  Construções e Terraplenagem Ltda 

Representante Legal – Sr(a) José Augusto Rodrigues Leite 

Portador (a) do RG nº 0159763193 

003 – C B V Construtora Ltda  
Representante Legal – Sr (a) Jorge Luiz de Andrade Nery 

Portador (a) do RG nº 828.619-19 

 

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

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 09:00 horas, no auditório da 

Secretaria de Saúde / Educação “prédio vermelho” - térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão 

Permanente de Licitação - Compel,  designada pelo Decreto Municipal n° 7084, publicado no Portal do Município - 

cuja finalidade desta sessão pública, é receber  e  efetuar o credenciamento dos interessados e logo a seguir, 

abrir os Envelopes de Propostas de Preços  das empresas habilitadas no certame, cujo objeto está descrito e 
explicitado no preâmbulo desta ATA.============================================================== 
 

Ato seguinte,  no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel dão inicio efetivo aos 

trabalhos da sessão, registrou o credenciamento dos licitantes presentes e de imediato repassando a referida 
documentação aos demais presentes para conhecimento, análise e rubrica em todas as folhas.================ 
 

Dando sequência, 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 

Propostas de Preços, assim  descrito:...............................Valor  Global  Estimado  Município R$ 3.130.539,56 
 

001 – P J  Construções e Terraplenagem Ltda Valor  Global de 
R$ 2.692.253,87 

002 – Campbel Construções e Terraplenagem Ltda  Valor  Global de 
R$ 2.910.252,59 

003 – C B V Construtora Ltda  Valor  Global de 
R$ 3.040.680,01 

 
 

Após a leitura dos preços globais ofertados, o Presidente da Comissão e equipe, rubricou e repassou todas as 

Propostas de Preços / Planilhas e demais anexos, para o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por 
parte dos licitantes presentes.=================================================================== 
 

Dando sequência aos trabalhos da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e 

rubricas nas referidas Propostas de Preços e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu todas as 
propostas; 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 o que ocorrer oportunamente.=== 
 

Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis interessados, 
caso queiram registrar em ATA, assim descrito: 
 

O representante legal da empresa C B V Construtora Ltda faz constar em ATA  que  nada tem a declarar 
aguardando as decisões da Compel.============================================================== 

O representante legal da empresa P J  Construções e Terraplenagem Ltda faz constar em ATA  que  nada tem a 
declarar aguardando as decisões da Compel.======================================================= 

 

 



 
 

1ª ATA - SESSÃO DE ABERTURA  DOS  ENVELOPES DE 

PROPOSTAS  DE  PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019. 

 
 

E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação dão 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, 31 de maio de 2019. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

Manoel Alves 
Carneiro 

Presidente em 

exercício 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

 

Apoio 

Ricardo Santos 
Santana 

 

 

Apoio 

Antônio Sérgio Moura 

de Sousa 
 

Apoio 

José Múcio Jarjor 
Montenegro 

 

Apoio 

 
 

Vagner Julio da 
Cunha 

 
Apoio 

 

 

EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 
 

 

001 – Campbel Construções e Terraplenagem Ltda 
Sem Representante Legal  

 

 

Ausente 

002 – P J  Construções e Terraplenagem Ltda 
Representante Legal – Sr(a) José Augusto Rodrigues Leite 

 

 

 

003 – C B V Construtora Ltda  
Representante Legal – Sr (a) Jorge Luiz de Andrade Nery 
 

 

 

 


