
ATA  - SESSÃO  DE   CREDENCIAMENTO   E   ABERTURA 
 

DO   ENVELOPE   DE   HABILITAÇÃO  -  CONCORRÊNCIA  nº 004/2018  
 
 

Data Abertura: 04 de outubro de 2018  às  08:00 hs 
 

Objeto. Contratação de empresa para execução da manutenção corretiva, preventiva, ampliação, 

construção e recuperação de rede de drenagem e esgoto, no Município de Camaçari -Bahia 

 

Relação  das  Empresas   Participantes   nesta   Sessão  do  Certame: 
001 – P J  CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 
Representante Legal – Sr(a) – Patrícia Santos Pereira 

RG nr. 1146122934SSP Ba 

002 – CONSORCIO CAMAÇARI MANUTENÇÃO  
(JOTAGÊ – ENGENHARIA, COM. E  INCORPORAÇÕES LTDA e CAMPBEL – 
CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA) 
Representante Legal – Sr(a) Elielson Santos de Souza 

 
RG nr. 03.753.564-10 SSP Ba. 

003 – CONSTRUTORA   B S M  LTDA 
Representante Legal  

Sem representante legal 

004 – METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) – Gabriel Almeida Marques da Silva 

RG nr. 03.779.957-62 SSP Ba. 

005 – RSH  CONSTRUTORA LTDA 
Representante Legal  

Sem representante legal 

 

Antes de abrir a sessão, informa a Comissão que recebeu ontem, às 15h50, Recurso 

Administrativo interposto pela METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, 

irresignada pela manutenção de sua desclassificação. Esclarece a Comissão que tal 

Recurso não fora conhecido, contudo, diante do princípio constitucional de petição, em seu 

mérito, fora analisado, prestados os esclarecimentos necessários e decidido pela 

improcedência de suas alegações. Tal julgamento teve seu extrato disponibilizado ainda na 

data de ontem, publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de Outubro de 2018, Ano CIII, 

nº 22.514, e as razões fundamentadas encontram-se disponíveis no Portal de Compras 

Camaçari para visualização de todos os interessados.============================ 
 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  Sessão,  assim  descrito: 
 

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro do ano de 2018 (dois mil e dezoito) às 08:00 horas, no 
auditório do Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação do Município 

de Camaçari, COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 6924 de 24 de agosto de 2018, com a 
finalidade de em sessão pública, fazer a leitura dos fatos e dos acontecimentos aqui registrados, 

demonstrar a inviolabilidade dos Envelopes de Habilitação que ficaram retidos sob o poder da 

Compel; e, ATO seguinte, efetuar o credenciamento dos interessados e logo a seguir, abrir o 

Envelope de Habilitação da empresa melhor classificada no certame e, 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 foram credenciadas.===================== 
 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos, procedeu com a abertura do Envelope de 

Habilitação do CONSORCIO CAMAÇARI MANUTENÇÃO, composto pelas empresas (JOTAGÊ – 

ENGENHARIA, COM. E  INCORPORAÇÕES LTDA e CAMPBEL – CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA), e de 
imediato disponibilizando / repassando toda a documentação de habilitação para que todos pudessem 
tomar conhecimento, análise e rubrica em todas as folhas========================================== 
 

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, recolheu toda a 
documentação e no ato seguinte, 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 representante legal da empresa METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA faz constar em 
Ata que fica no aguardo das decisões da COMPEL. ====================================== 
 

O representante legal do CONSÓRCIO CAMAÇARI MANUTENÇÃO também faz constar em Ata que 
nada fica no aguardo das decisões da COMPEL.=========================================  
 

O representante legal da empresa P J  CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA também faz 
constar em Ata que fica no aguardo da decisão da COMPEL.=============================== 
 

Fase final e conclusiva, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação  por não haver nenhum 
questionamento, 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 outubro de 2018. 
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EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 
 
 

001 – P J  CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 
Representante Legal – Sr(a) – Patrícia Santos Pereira 
 

 

002 – METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) – Gabriel Almeida Marques da Silva 
 

 

003 – CONSORCIO CAMAÇARI MANUTENÇÃO  
Representante Legal – Sr(a) – Elielson Santos de Souza 
 

 

 


