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CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI 

ESTADO DA BAHIA  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
ESTADO DA BAHIA  

 
 

ATA DE REUNIÃO 

TOMADA DE  PREÇOS Nº 002/2021. 

Data Abertura: 23 de fevereiro de 2022 Horário: 16:00hs 
 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de manutenção 
preventiva, corretiva e adequação nas instalações prediais administrativa e operacionais da 
Câmara Municipal de Camaçari - Bahia (conforme Projeto Básico e Planilhas anexas ao 
processo). 

 
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 16:00 horas, na sala da COPEL, esteve 
reunido o Supervisor de Manutenção Predial com a Comissão Permanente de Licitação – COPEL, 
designada pela Portaria 027, de 24 de janeiro de 2022, devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico, 
para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios da Tomada de Preços nº 002/2021. 
 
O Presidente abriu a sessão informando que a licitante GAN ENGENHARIA EIRELI apresentou arquivo 
digital corrompido, situação que impossibilita a análise da sua proposta.  
 
Foi verificado ainda que a licitante KOMETAL CONSTRUTORA EIRELI deixou de utilizar a função 
ARRED, conforme item 8.4 do Edital: “8.4 A Planilha do Excel deverá vir com arredondamento de 02 
(duas) casas decimais, utilizando a função ARRED (= ARRED (AxB;2)), tanto no preço unitário quanto no 
preço total da obra.” 
 
Nesse sentido, considerando tratar de erro sanável e não havendo prejuízo aos licitantes, o Presidente 
determinou a abertura de diligência e concedeu prazo de saneamento para as empresas GAN 
ENGENHARIA EIRELI  e KOMETAL CONSTRUTORA EIRELI, até o dia 25.02.2022, às 12h, na sala da 
COPEL. 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara de Camaçari 
(https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br). 
 
Dessa forma, o Presidente encerrou os trabalhos e, nada mais havendo a tratar ou constar, foi lavrada a 
presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. 
 
Camaçari, 23 de fevereiro de 2022. 
 

 
 

 
 

Gilberto Santos Moreira 
Presidente 

 
 

Aline Oliveira da Silva Almeida 
Membro 

 
 

Cássio Daniel de Brito Leal  
Membro 

 

 
 

Márcio Silva da Costa   
Supervisor de Manutenção Predial 
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