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CONC Nº 032/2019 

 

Data Abertura: dia 04 de fevereiro  de 2020, Horário: às 09:00hs. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de engenharia para execução 
de relatórios de vistorias, relatórios socioeconômicos, levantamento de serviços e elaboração de orçamentos 
de reforma para intervenções de melhorias em unidades habitacionais precárias no município de Camaçari – 
Bahia============================================================================== 

 
Dentre os diversos acessos ao portal do Município por possíveis interessados e, que tiveram acesso às 
informações do Edital da CONCORRÊNCIA nº032/2019, compareceram perante esta sessão as seguintes 
empresas: 
 

RELAÇÃODASEMPRESAS  PARTICIPANTES  E  DE  SEUS  REPRESENTANTES 
 

001 – SPE CONCREMAT-JHE-GERIBELLO-ENGENPLAN 
Representante Legal – Sr Alex Chaves de Oliveira 

PORTADOR DO RG nº 1299933017 

002 –R.E.S CARRASCO ARQUITETURA 
Sem Representante Legal  

Sem Representante Legal 

003 – NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A/ R K  ENGENHARIA  
Representante Legal – Sr Mario Gomes da Rocha Júnior 

PORTADOR DO RG nº 04924000300 

004 –UFC ENGENHARIA LTDA  
Representante Legal – Sr.Dielson Soares Pereira 

PORTADOR DO RG nº 257645861 

005 – TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL – LTDA ME 
Representante Legal – Sr (a) Tainara Ferreira Silva 

PORTADOR DO RG nº 1334536422 

 
Registrosdos fatosque foramnarrados  nesta 1ª Sessão , assim  descrito 

 

Conforme Publicação denominada de “Aviso de Adiamento” – matéria anexada ao processo; portanto, hoje, 
dia04(quatro)dias do mês defevereirodo ano de2020 (dois mil e vinte)horário das09:00 horas, no auditório 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, receber e credenciar os interessados, recolher os Envelopes de(Propostas Técnicas, 
Habilitação e Propostas de Preços) e de imediato, efetuar o credenciamento dos interessados e a seguir, 
abrir osEnvelopes de Propostas Técnicasdas empresas participantes do certame,cujoobjeto 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, julgoue decidiuque todas as empresas presentes foram consideradas credenciadas. 
====================================== 

 
A COMPEL informa que a Sra Priscila Santos Cardoso, portadora do RG 1357705484, entregou os envelopes de 
Técnica, Preços e Habilitação da empresa R.E.S CARRASCO ARQUITETURA, porém não apresentou a documentação 
de  credenciamento, desta forma participa apenas como ouvinte. 
A COMPELregistra que a empresa NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A/ R K  ENGENHARIA apresentou 
no credenciamento o documento do sócio apenas em cópia simples em nome de Fernando da Silva Schmidt.   
A COMPEL registra que a empresa UFC ENGENHARIA LTDA nãoapresentou no credenciamento os documentos 
dos sócios.   
 
Dentre as empresas participantes, as empresas se autodeclararam como EPP / Me:TERRA PROJETOS, 
TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL – LTDA - ME 
 
Fase seguinte,o Presidente e equipe, na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura dos Envelopes 
contendo asPropostas Técnicas das empresasacima mencionadas e de imediato, o Presidente e 
equipe,repassou todas aspropostas e seus anexos para o conhecimento, rubrica, análise e  o pronunciamento 
por parte dos licitantes presentes; enquanto isso, o Presidente solicitou aos licitantespara rubricarem todos os 
ENVELOPES DEPROPOSTAS DE PREÇOS e de HABILITAÇÃO, que ficarão retidos na sala da COMPEL, 
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devidamente lacrados e rubricados por todos, para uma data oportuna a serem abertos, quando de uma futura 
convocação.====================== 

 

Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e 
rubricas na referida documentação / técnicae, com o consentimento de todos, solicitou e recolheutoda 
adocumentação;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 registrarATA-assim  descrito / detalhado, se houver. 
 
O representante legal da empresaTERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL – LTDA MEfaz 
constar em ATA que a empresaR.E.S CARRASCO ARQUITETURA, não apresentou o quadro de relação de 
equipe técnica e a declaração de aceitabilidade de responsabilidade técnica com firma reconhecida.  
 
O representante legal da empresaUFC ENGENHARIA LTDA faz constar em ATA que as empresas TERRA 
PROJETOS TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL – LTDA ME E R.E.S CARRASCO ARQUITETURA não 
apresentaram CAT’s e Atestados operacionais em nome das licitantes.  
 
Fase seguinte, o Presidente e equipe suspendem a sessão para análise interna edá 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, 04 defevereirode 2020. 
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EMPRESASPARTICIPANTES/  ASSINATURAS  REPRESENTANTES 
 

001 – SPE CONCREMAT-JHE-GERIBELLO-ENGENPLAN 
Representante Legal – Sr Alex Chaves de Oliveira 
 

 

002 – NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A/ R K  ENGENHARIA  
Representante Legal – Sr Mario Gomes da Rocha Júnior 
 

 

003 –UFC ENGENHARIA LTDA  
Representante Legal – Sr.Dielson Soares Pereira 
 

 

004 – TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL – LTDA ME 
Representante Legal – Sr (a) Tainara Ferreira Silva  
 

 

 
 
 
 
 
 
 


