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

HABILITAÇÃO    DA   TOMADA  DE  PREÇOS nº 004/2019. 
 

Data Abertura: dia 10 de maio de 2019  às  09:00 hs 

Objeto: contratação de empresa especializa para execução das obras da edificação do Museu da Cidade, localizada na 

Avenida Eixo Urbano Central -  Camaçari - Bahia (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, compareceu  a  esta sessão,  somente a   empresa: 

Única participante -  SAAD Construções e Serviços Ltda 
Representante Legal – Sr (a) Delson Borges de Araújo Junior 

Portador do RG nº  0701080213  

 

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

Ao abrir a sessão dos trabalhos, a Comissão Permanente de Licitação, através do Presidente, ao detectar que 

apenas 01 (uma) empresa se fez presente, decidiu por conceder o prazo de 10 (dez) minutos para os possíveis 

retardários; E,  transcorrido este prazo concedido e, por não ter comparecido nenhuma outra empresa; o 

Presidente da Comissão de Licitação, deu inicio efetivo aos trabalhos da sessão, precisamente aos 10 (dez) dias do 

mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove)  às  09hs e 10minutos, no auditório Secretaria Saúde “prédio 

vermelho” - 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 Proposta de Preço, 

Habilitação e efetuar o credenciamento da única empresa interessada e logo a seguir, abrir o Envelope de 

Habilitação da empresa acima mencionada, cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo da ATA.====== 
 

Portanto, no dia, local e horário acima explicitado, o Presidente e demais membros da Compel, dá inicio efetivo aos 

trabalhos da sessão, recolhendo o credenciamento da empresa e de imediato, repassando a referida 
documentação aos presentes para conhecimento, análise e rubrica em todas as folhas====================== 
 

Ato seguinte, o Presidente  e equipe, após análise da documentação de credenciamento da empresa presente, 
julgou e decidiu que  a empresa  em questão,  fora considerada credenciada.============================  
 

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

Habilitação da citada empresa e neste mesmo instante,  o Presidente da Comissão e equipe, repassou toda a 

HABILITAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO para o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos 

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 e; por não haver quaisquer comentários ou observações; o Presidente da Compel e 
equipe de apoio, comunica aos presentes que a DOCUMENTAÇÃO / HABILITAÇÃO será analisada 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 ao ENVELOPE DE PREÇOS da única empresa participante – ficará retido em poder da Comissão Permanente de 
Licitação, devidamente Lacrado / rubricado 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 pelo representante da  única Empresa credenciada. ====================================================== 
 

Camaçari, 10 de maio de 2019. 
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