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3ª  ATA  –  SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS  
 

 

ENVELOPES  DE  HABILITAÇÃO  - CONCORRÊNCIA nº 015/2019 
 
 

Abertura desta Sessão: 07 de novembro de 2019, Horário: às 14:00 hs. 
 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de requalificação e adequação de Prédios Públicos 
no Município de Camaçari – Bahia================================================================= 

 

Dentre as empresas participantes das  Sessões anteriores, a única que teve interesse e enviou seu representante, a seguinte  empresa: 
 

 

001 – IPQ ENGENHARIA LTDA  
Representante legal – Sr. Joilton Suzart Fonseca Junior 

PORTADOR DO RG nº 09910745-72 

 

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

Aos 07 (sete) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) no horário das 14:00 horas, no auditório do Prédio 
da Secretaria de Saúde / Educação (cor vermelha), esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação - Compel, designada  
pelo  Decreto  Municipal  n° 7.166/2019 (devidamente Publicada no Portal), cuja finalidade desta sessão pública é, receber e 
credenciar, recolher os Envelopes Habilitação e Propostas de Preços e de imediato, efetuar o credenciamento dos 
interessados e a seguir, abrir os Envelopes de Habilitação (lote I – SANTA FE ENGENHARIA LTDA  e lote I I  I P Q 

ENGENHARIA LTDA )  empresas melhores classificadas no certame, cujo objeto está descrito 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  a comissão, após análise da documentação de credenciamento das empresas presentes, julgou e 
decidiu que todas as empresas presentes foram consideradas credenciadas. ========================================================== 
 

Fase seguinte, o Presidente e a comissão, na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura dos Envelopes  de  
Habilitação das empresas classificadas  por  lote:  sendo: 
 

Lote I – habilitação da empresa SANTA FE ENGENHARIA LTDA =========================================== 
 

Lote I I – habilitação da empresa I P Q  ENGENHARIA  LTDA================================================= 
 

Ato seguinte, o Presidente e equipe, coloca e disponibiliza todas as HABILITAÇÕES  ao  dispor do licitante presente para o 
conhecimento, análise e rubrica em  toda a documentação de habilitação============================================================== 
 

Transcorrida esta etapa, o Presidente e equipe  recolheu toda a documentação de HABILITAÇÃO das 02 (duas) empresas supra-
mencionadas  e,  de imediato, coloca a palavra à disposição do interessado para se manifestar quanto a esta fase e ocorrer. 
 
 

 

Fase seguinte, o presidente comunica à todos, que a análise sobre a fase de habilitação – será realizada internamente e, quando 
do julgamento e do resultado, divulgará o resultado no Portal de Compras do Municipio e  no D OE – abrindo-se o prazo recursal 
previsto em Lei  e  no  Edital.================================================================================================================ 
 

Concluindo os trabalhos, o Presidente e equipe agradece a todos os presentes e, nada mais havendo a tratar, dá esta sessão como 
encerrada, cuja  ATA vai por mim assinada___________________________________e demais presentes. 
 

Camaçari, 07 de novembro  de 2019  
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002 – IPQ ENGENHARIA LTDA  
Representante legal – Sr. Joilton Suzart Fonseca Junior 

 

 


