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2° ATA DE ABERTURA DA CONCORRENCIA N° 024-2019 

 
 
Abertura desta Sessão :dia 03 de dezembro de 2019- Horário:9:00h. 
 
Objeto:Contratação de empresa especializada para a manutenção e Conservação de Pavimentação Asfálticaem CBUQ 

(Concreto Betuminoso Usinado à Quente) e CBUF (Concreto Betuminoso Usinado à Frio), com Tapa Buraco na 
Sede eCosta do Município de Camaçari, Bahia). 

 
 

Dentre asempresas participantes das sessões anteriores e, que se interessaram enviando seus representantes, 
asseguintes  empresas,  assim  descrito / detalhado: 
 
 

01 – LIGA ENGENHARIA LTDA  
Representante legal –Sr(a) Zélia Oliveira Santos 

PORTADOR DO RG Nº 02459790 

02 – CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM  
Representante legal – Sr(a) Rosa Maria de Azevedo da Silva 

PORTADOR DO RG Nº452653649 

 

 
Registrosdosfatosqueforamnarrados nesta 2ª ATA, assim descrito 
 

 

Aos03 (três)dias do mês dedezembro do ano de2019 (dois mil e dezenove)às09:00 horas, no auditório 
da Secretaria de Saúde / Educação“prédio vermelho” - térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  
Comissão Permanente de Licitação -Compel, designada pelo Decreto Municipaln° 7166/2019, 
devidamente publicado no Portal de Compras,cuja finalidade desta sessão pública é, demonstrar a 
inviolabilidade / lacre dos Envelopes de Habilitaçãoque ficaram retidos em poder da Compel; e de 
imediato, efetuar o credenciamento dos interessados e logo a seguir, abrir osEnvelopes de 
Habilitaçãodas empresas melhor classificadas:CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM(lote 
I) eLIGA ENGENHARIA LTDA(lote I I),cujoobjeto está descrito e explicitado no preâmbulo 
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 que 
ainda não estão credenciados no certame e de imediato, repassando a referida documentação aos 
demais presentes para conhecimento, análise e rubrica em todas as 
folhas.======================================================================= 
 
Ato seguinte, o Presidentee equipe, após análise da documentação de credenciamentodas empresas 
presentes, julgoue decidiuque todas as empresas presentes foram consideradas 
credenciadas.================================================================= 
 
Fase seguinte,o Presidente na presença de todos, procedeu com a abertura dos Envelopes de 
Habilitação das empresasCAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM (lote I) e LIGA 
ENGENHARIA LTDA (lote I I) e de imediato, disponibilizou a Documentação de Habilitação ao inteiro 
dispor dos licitantes presentes, para seu conhecimento, análise / rubricas em toda a documentação ese 
quiserem manifestar-se registrando ou não seus questionamentos e/ou observações; Ato  seguinte, o 
Presidente e equipe, solicita aos licitantes  a  devolução da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO das 
empresas acima mencionadas e logo a seguir, coloca a palavra a disposição dos interessados para 
registrarem em ATA seus questionamentos  e/ou  observações. Em seguida, as representantes das 
empresas informam que não tem nada a registrar em Ata e que aguardarão o resultado da análise interna 
por parte da Comissão. ========================================================== 
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Prosseguindo com a sessão, a Compel,através de seu Presidente e Equipe, informam que a 
análise,julgamento & resultadoserá realizada internamente e oportunamente, será dada publicidade da 
referida análise e dos fatos no Portal de Compras do Município e o que ocorrer. 
======================= 
 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão 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, 03de dezembrode 2019. 
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EMPRESASPARTICIPANTES/ ASSINATURAS REPRESENTANTES 
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Representante legal –Sr(a). Zélia Oliveira Santos 
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Representante legal – Sr(a) Rosa Maria de Azevedo da Silva 

 

 


