
2ª   ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO    E    ABERTURA  DOS  ENVELOPES  DE  

HABILITAÇÃO    DA    TOMADA  DE  PREÇOS nº 005/2019 - Reedição 
 

Data Abertura: dia 04 de junho de 2019  Horário: às  09:00 hs 
 

Objeto: contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em ruas da sede; Rua San Diego e 

Rua da Concórdia, localizada na cidade de Camaçari - Ba (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao 

processo). 
 

Diversas empresas que acessaram o Portal de Compras do Municipio, obtendo as informações sobre o Edital e 
seus anexos; no entanto,  ao dar inicio e abertura da sessão do certame;  informamos que NENHUMA  empresa  
se interessou ou enviou representantes, tornando a licitação como  Deserta=============================== 
 
 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  1ª ATA,  assim  descrito 
 
 

Ao dar inicio à abertura da sessão de credenciamento, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, através de 
seu presidente e equipe, torna público a quem interessar,  que no horário pré-estabelecido, ou seja, às 09:00 hs. 

do dia 04 (quatro) do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove) observou e para tanto, faz constar que  

NENHUMA empresa se interessou em enviar  seus representantes para participarem desta Sessão;  Diante desta 

situação, o Presidente e Equipe, decidiu por conceder mais 15 (quinze) minutos como tolerância para a provável 

chegada de RETARDATÁRIOS;=============================================================================== 
 
 

E, transcorrido este prazo concedido e por TOTAL  DESINTERESSE de prováveis licitantes, portanto,  às 09hs e 15 

minutos,  a Comissão Permanente de Licitação - Compel, designada pelo Decreto nr. 7084, publicado no Portal do 

Municipio – torna PÚBLICO a quem interessar  que  NÃO HOUVE NENHUM INTERESSADO  em participar do 

certame,  licitação esta, denominada de “DESERTA”, conforme acima explicitado e detalhado – o resultado desta 
sessão será publicada no Portal de Compras do Municipio / D O E  e  D O U======================================= 

 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, 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, 04 de junho de 2019. 
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