
3ª ATA DE ABERTURA DA CONCORRENCIA  032-2019 

3ª  ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO   E   ABERTURA DO ENVELOPE 
 DE HABILITAÇÃO (proposta melhor Classificada no Certame)  

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 032/2019. 
 

Data Abertura: dia 06 de Julho de 2020  Horário:  09:00 hs 
 

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, participaram dessa fase as seguintes empresas: 
 

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

PORTADOR DO RG nº 1334536422 

002 – SPE CONCREMAT-JHE-GERIBELLO-ENGENPLAN 
Sem Representante Legal  

AUSENTE 
 

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

AUSENTE 

004 – NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A/ R K  ENGENHARIA  
Sem Representante Legal  

AUSENTE 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  3ª ATA,   assim   descrito 
 

Aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte)  horário das 09:00 horas, no auditório da 
Secretaria de Saúde / Educação “prédio vermelho” - térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão 
Permanente de Licitação - Compel, designada pelo Decreto Municipal n° 7313/2020 (devidamente Publicado no Portal), 
cuja finalidade desta sessão pública é Demonstrar a Inviolabilidade / lacres dos Envelopes de Habilitação que 
ficaram retidos em poder da compel e, neste mesmo momento, efetuar o credenciamento dos interessados e logo a 
seguir, abrir o Envelope de Habilitação da empresa melhor classificada TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA e 
CONSTRUÇÃO CIVIL – LTDA conforme nota final:  

 
Nota Final e Classificação das propostas após aplicação da fórmula prevista no Edital de convocação: 
 
1º  lugar - TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL - Nota 100,00 pontos obtidos 
2º  lugar - SPE CONCREMAT-JHE-GERIBELLO-ENGENPLAN - Nota 95,53 pontos obtidos 
3º  lugar - NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A/ R K ENGENHARIA; Nota 95,76 pontos obtidos 
4º lugar - R.E.S CARRASCO ARQUITETURA (Concêntrica  P. Integrados)- Nota 75,32 pontos obtidos 

 
 

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 na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura do Envelope de 
Habilitação da empresa TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA e CONSTRUÇÃO CIVIL – LTDA, que de imediato, 
foram repassadas para o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos licitantes presentes; 
inclusive no que tange aos questionamentos e/ou comentários que queiram realizar em ATA. ================= 
 

Fase seguinte, 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;=================================================== 
 
O Presidente e demais membros da Compel, informa que será dada uma pausa na sessão para análise interna da 
documentação e divulgação do resultado.  Após conclusão dos trabalhos pela Compel e com base na análise na 
documentação de habilitação (envelope III) , registra que a empresa TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA e 
CONSTRUÇÃO CIVIL – LTDA foi considerada habilitada por cumprir todas as exigências previstas no certame, sendo 
publicado posteriormente no Portal de Compras do Município, DOE e DOU. 
 
 

E, finalmente, não havendo quaisquer questionamentos, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente e 
equipe, dá a sessão por lida e achada conforme, que vai assinada por mim ______________________________ que 
digitei, pelo Presidente e demais membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das Empresas. =========== 
 

Camaçari 06 de julho de 2020. 
 
 

 



3ª ATA DE ABERTURA DA CONCORRENCIA  032-2019 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 
Antônio Sérgio Moura  

de Sousa 
Presidente em exercício 

 

 
Erasmo Antônio 

Rodrigues Santos 
Apoio 

 

 
Manoel Luiz 
Rodrigues  

Apoio 
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Teixeira  
Apoio 
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Apoio 

 
 

 

EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 
 

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

 

 


