
2ª ATA – SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS 
ENVELOPES  DE  PROPOSTAS  TÉCNICAS 

 CONCORRÊNCIA nº 023/2019 
 

CONC 023/2019 

 
 

Data Abertura: dia 03 de fevereiro  de 2020  Horário: às 09:00hs. 
 

Objeto: contratação de empresa especializada para realização do Gerenciamento das Atividades de 
Engenharia e Trabalho Técnico Social do Programa de Urbanização Integrada na Bacia do Rio 
Camaçari, Fase 1, integrante do Programa de Saneamento Integrado do Ministério das Cidades – PAC 2 
(TC 350.977-09/2011), nos trechos denominados de 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 do Rio Camaçari e 13.3 do Rio 

Pedreiras. 
 

Dentre participantes e habilitadas na 1ª fase do certame, tiveram interesse e compareceram perante  esta sessão, 
as seguintes empresas e seus representantes: 

 

RELAÇÃO DAS  EMPRESAS  PARTICIPANTES  E  SEUS  REPRESENTANTES 
 

001 - R K ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Representante legal –Sr(a)  Mario Gomes da Rocha Júnior 

PORTADOR DO RG  
nº 0492400300 

002 – CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 
Sem Representante Legal  

AUSENTE 

 

Registros dos fatos que foram  narrados  nesta 2ª Sessão , assim  descrito 
 

Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte)  horário das  09:00 horas, no auditório do 
prédio da Sesau / Seduc- Centro Administrativo – Prédio (vermelho), esteve reunida a  Comissão Permanente de 
Licitação - COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 7261/2020 (devidamente Publicada no Portal), cuja finalidade 
desta sessão pública é DEMONSTRAR a inviolabilidade / lacre dos envelopes que ficaram retidos em poder da 
Compel e, de imediato, efetuar o credenciamento dos interessados e a seguir, abrir os Envelopes de Propostas 
Técnicas das empresas habilitadas 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 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 e equipe, na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura dos Envelopes 
de Propostas Técnicas das citadas empresas e de imediato, o Presidente e equipe, repassou as propostas 
técnicas para o conhecimento, rubrica, análise e  o pronunciamento por parte dos licitantes presentes============ 
 

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 toda a  documentação; 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  e o que ocorrer oportunamente.================================= 
 

Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis interessados, 
caso queiram registrar ATA-  assim  descrito / detalhado, se houver. 
 
Fase seguinte, o Presidente e equipe suspendem a sessão para análise interna da documentação de habilitação 
edãoa 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, 03 de fevereiro de 2020. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Antônio Sérgio M 
de Sousa 

Presidente da 
Compel 

Erasmo Antônio 
R. Santos 

Apoio 

Manoel Luiz 
Costa Rodrigues 

Apoio 

 
 
 

Marilia Ribeiro 
Nunes 
Apoio 

 

 
José Múcio Jarjor 

Montenegro 
Apoio 

 
Ana Carolina 

Iglesias de Souza 
R. Santana 

Apoio 

 
 
 
 

Manoel Alves  
Carneiro 

Apoio 

 
 
 
 

Jussara Souza 
de Oliveira  

Apoio 

 
 

EMPRESAS PARTICIPANTES  /  ASSINATURAS  REPRESENTANTES 
 
 

001 - R K ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Representante legal –Sr(a)  Mario Gomes da Rocha Júnior 
 

 
 
__________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


