
1ª ATA - SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE 

HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019. 
 

Data Abertura: dia 08 de maio de 2019  às  09:00 hs 
 

Contratação de empresa de engenharia para a execução de pavimentação asfáltica e drenagem em ruas da sede e 
orla (rua Lauro de Freitas, rua do Areal, rua Cecilia Meirelles, rua São Francisco eixo 11 e eixo 2) no Município de Camaçari (conforme 

Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 
 

Dentre os diversos (dezenas) de acessos ao Portal de Compras do Município por possíveis interessados e, 
que tiveram acesso às informações do Edital, compareceram  a  esta sessão,  as  seguintes  empresas: 

001 – Campbel Construções e Terraplenagem Ltda 
Representante Legal – Rosa Maria de Azevedo da Silva  

Portador (a) do RG nº 0452653649 

002 – P J  Construções e Terraplenagem Ltda 
Representante Legal – Sr(a) José Augusto Rodrigues Leite 

Portador (a) do RG nº 0159763193 

003 – CRL Engenharia LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Jordânia Ribeiro de Jesus Gama 

Portador (a) do RG nº 1003772978 

004 – L N  Construtora Ltda   
Representante Legal – Sr.(a) Caio Cruz Sampaio 

Portador (a) do RG nº 13.437091-05 

005 – C B V Construtora Ltda  
Representante Legal – Sr (a) Jorge Luiz de Andrade Nery 

Portador (a) do RG nº 828.619-19 

 

Registramos que a empresa Osolev Construtora Ltda, embora tenha apresentado a documentação de 
credenciamento, não cumpriu as condições de participação conforme disposto no item 4.1 do Edital, que diz: “4.1 Só 
poderão participar da licitação pessoas jurídicas cadastradas na Secretaria da Administração do Município de 

Camaçari, que apresentarem o CRC (Certificado de Registro Cadastral), emitido pela COPEC – Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores de Camaçari e atenderem às exigências deste edital e seus 
anexos. As empresas que não possuam o CRC expedido pelo Município de Camaçari, referente ao objeto da 
licitação, poderão participar do procedimento licitatório, desde que apresentem até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, todos os documentos referentes ao cadastramento, conforme determina o art. 22 § 2º da 

lei nº 8.666/93”. Ao não apresentar o CRC, a Osolev Construtora Ltda fica, portanto, impedida de participar do 

certame, sendo os envelopes de habilitação e preços devolvidos imediatamente.=========================== 
 

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

 

Aos 08 (oito) dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 09:00 horas, no auditório Gabinete do 
Prefeito “prédio verde” - térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação - 

Compel, designada pelo Decreto Municipal n° 6994 de 29/11/2018, alterado pelo Decreto nr. 7030, publicado no 
Portal do Municipio dia 01/02/2019 - cuja finalidade desta sessão pública, é receber os Envelopes de Propostas de 

Preços, Habilitação e efetuar o credenciamento dos interessados e logo a seguir, abrir os Envelopes de 

Habilitação das empresas participantes do certame, cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA. 
 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel dão 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, 
julgaram e decidiram que todas as empresas presentes foram consideradas credenciadas.  
 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura dos Envelopes de 

Habilitação das citadas empresas e neste mesmo instante, o Presidente da Comissão e equipe, repassou todas as 
HABILITAÇÕES / DOCUMENTAÇÃO para o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos 

licitantes presentes; dando sequência aos trabalhos da sessão, 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; 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 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, sendo que nenhum dos participantes manifestou interesse em fazer 
questionamentos, estando todos ao aguardo das decisões da COMPEL. 
 
 
 



 

1ª ATA - SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE 

HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019. 

 
 

Registrados todos os questionamentos acima mencionados, o Presidente da Compel e equipe de apoio, comunica  
aos  presentes que os referidos questionamentos/observações, serão analisados internamente e, quando do 
resultado desta fase, fará o relatório e o publicará no Portal de Compras do Municipio, abrindo-se neste instante, o 
prazo recursal previsto no Edital e na  Lei em vigor 

 

Quanto aos ENVELOPES DE PREÇOS – ficarão retidos em poder da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente Lacrados / rubricados por todos para uma posterior abertura em data oportuna. 
 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação dão 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, 08 de maio de 2019. 
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