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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
ESTADO DA BAHIA 

 
ATA DE REABERTURA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021– COPEL 
PROCESSO Nº 244/2021 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na Sala de Reunião da Câmara Municipal de Camaçari – 
CMC, situado na a Sede da Câmara Municipal de Camaçari, situada na Rua de contorno do centro cultural, s/n, Centro, Camaçari – Bahia, foi realizada a 
reabertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços n.º 001/2021, tipo "Técnica e Preço" cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços na área de arquitetura para prestação de serviços técnicos de levantamento cadastral, levantamento topográfico, sondagem, 
elaboração de projetos arquitetônicos, projetos estruturais, de urbanização e paisagismo, compatibilização de projetos, projetos de sinalização e 
comunicação visual para adequação da Câmara Municipal de Camaçari – CMC às normas de acessibilidade, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 em 
consonância com a  Lei Municipal 803/2007, sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios em decorrência da abertura do Envelope C 
(Proposta de Preços), sob a condução da Presidente, Aline Oliveira da Silva Almeida e demais componentes da Comissão Permanente de Licitação que 
abaixo assinam, designados pela Portaria 019/2021.  

 
Participou da sessão de reabertura o representante legal da licitante: TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, representada pelo 
Sr. Aurelino Coelho Lima Neto, CPF 978.568.945-04;   
 
Foi aberto Envelope C (Proposta de Preços) da empresa TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, única Habilitada e 
Classificada na sua Proposta Técnica para o certame, cujo conteúdo segue para análise interna por setor competente para verificação da conformidade e 
compatibilidade da proposta com os requisitos e especificações do Edital, sendo o resultado da análise posteriormente publicados no Portal da Transparência 
da CMC e/ou Diário Eletrônico do próprio Órgão em conformidade com o exigido no subitem 10.4 do Edital. 
 
Face ao exposto, ofertou a empresa o valor de: 
 

LOTE EMPRESA VALOR GLOBAL (R$) SITUAÇÃO 

01 TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 655.851,35 SUSPENSA 
 
 
A Presidente informa que a aceitação da Proposta de Preços é condicionante para a adjudicação da empresa habilitada e classificada.  
 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara de Camaçari (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma 
página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>. 
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Dessa forma, A Presidente encerrou os trabalhos, em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 
 

 
 

Aline Oliveira da Silva Almeida  
Presidente 

 
 
 

Cássio Daniel de Brito Leal  
Membro 

 
 
 

Fabson de Freitas Assis  
Membro 

 
 

 
 
Licitante presente: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 

 
AURELINO COELHO LIMA NETO 

 
(71) 997294142 

 

 


