
ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO   E   ABERTURA  DO  ENVELOPE  

 DE  HABILITAÇÃO   -    CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  nº 011/2018. 
 

Abertura Desta Sessão: dia 01 de março de 2019  às  09:00 hs 
 

Objeto  : contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação e drenagem em vias públicas dos 
bairros Parque das Mangabas, Parque Verde I, Parque Verde II, Recanto das Arvores e Verdes Horizontes, no 
Município de Camaçari-Bahia========================================================================== 
 

DENTRE AS EMPRESAS PARTICIPANTES DA 1ª FASE DO CERTAME, COMPARECERAM NESTA  SESSÃO: 
 

 

001 – P J  Construções e Terraplenagem Ltda 
Representante Legal – Sr. José Augusto Rodrigues Leite 

PORTADOR DO RG nr. 13859037 8 SSP BA 

002 – C B V  Construtora  Ltda  
Representante legal – Sr. Jorge Luiz de Andrade Nery 

PORTADOR DO RG nr. 828.619-19- SSP BA. 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  Sessão,  assim  descrito 
 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove) precisamente às 09:00 horas, no auditório do Prédio da Secretaria 

de Saúde / Educação “prédio vermelho” Térreo  - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação - Compel, 
designada pelo Decreto Municipal n° 7030 publicado no D O do Municipio - dia 01/02/2019, cuja finalidade em sessão pública, é demonstrar a 

inviolabilidade / lacre dos Envelopes de Habilitação, que ficaram retidos em poder da Compel e, ATO seguinte, na presença de todos, proceder 

e efetuar o credenciamento dos interessados e logo a seguir, abrir o Envelope de Habilitação da empresa C B V Construtora Ltda única  

empresa  classificada no 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 do(s) presente(s) e de imediato, com o consentimento de todos, repassou a referida documentação ao(s)  presente(s) para 
conhecimento, análise e rubrica em todas as folhas================================================================= 
 

Registramos neste momento que a empresa CBV Construtora Ltda apresentou a carta de renovação da validade da proposta de preços por 

igual período, e o representante da empresa PJ Construções e Terraplenagem Ltda manifestou interesse de constar nesta ATA que tem 
interesse em renovar a validade da sua proposta por igual período a contar dessa data.====================================== 

 

Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na referida documentação 
e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu a referida documentação;  Ato contínuo,  o Presidente 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,====================================================================================================== 
 
O Presidente da Compel e equipe de apoio comunica  aos  presentes que toda Documentação será analisada internamente e, quando do 
resultado desta fase, fará o relatório e o publicará no Portal de Compras do Municipio, abrindo-se neste instante, o prazo recursal previsto no 
Edital e na  Lei em vigor. 

 
E, por não haver quaisquer questionamentos e/ou  observações, 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, 1º de março de 2019.  
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