
ATA DA  REUNIÃO – SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA  TERRA 

PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Me, e  o  que  ocorrer 
- CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 006/2017 – R e e d i ç ã o 

 
 

 

Data Abertura: 11 de junho de 2018  -  Horário: 09:00 horas 
 

 

Objeto. contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e complementares de 

infraestrutura, contemplando: Geometria; Plani-altimétrica; Terraplenagem; Sinalização; Pavimentação; Drenagem; 
Paisagismo; Contenção das Obras de reconstrução e pavimentação do sistema viário nos distritos de Monte Gordo, 
Abrantes e Sede no Município de Camaçari/Ba============================================================ 
 

  Empresas  Interessadas em Participarem  nesta  Sessão,  sendo: 
 

001 – TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME. 
Representante legal – Sr.(a) TAINARA FERREIRA SILVA                                   RG nr  13345364-22 SSP/Ba 

 
002 – APT – ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S – EPP 

Representante legal – Sr. MARIO  MARTINS PEREIRA                                        RG. Nr. 1404840-00/ SSP/Ba 

 
 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  2ª ATA,  assim  descrito 
 

Aos 11 (onze) dias do mês de junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito) às 09:00 minutos, no auditório 
do Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação do Município de 

Camaçari, COMPEL, designada com a finalidade em sessão pública, demonstrar a inviolabilidade dos 

Envelopes de Habilitação que ficaram retidos em poder da Compel e, em seguida, abrir o Envelope de 

Habilitação da empresa classificada TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME e, cujo 
objeto está descrito e explicitado no preâmbulo da ATA================================================ 
 

 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel, dá inicio 

efetivo aos trabalhos da sessão, abrindo o Envelope de Habilitação da empresa TERRA PROJETOS, 

TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME e de imediato, repassando-a  a  representante  da empresa 
presente para o conhecimento, análise e rubricas em todas suas folhas, que compõem a habilitação.=== 
 

Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis 
interessados, caso queiram registrar em ATA.========================================================= 
 

O representante legal da empresa  – APT – ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S – EPP  faz 
constar em Ata, que a documentação apresentada pela empresa TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, no que tange ao item 8.2.4.2  alínea a.4-  apesar de ter apresentado não 
reconheceu firma conforme exigido; item 8.2.4.3 alínea a, apresentou vários atestados em nome da 
Arquiteta Patrícia Ventura Lima, pois a mesma não comprova ser a responsável técnica, ainda menciona 
que os referidos atestados do Engenheiro Victor Pontes Ferraz não atendem ao exigido no edital em sua 
totalidade, pede portanto a análise mais apurada e a consequente a inabilitação da referida empresa. 
 

A representante legal da empresa  TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME.  
Contra argumenta que no item 8.2.4.2 é exigido em  uma das formas do edital a empresa cumpriu o 
exigido na alínea a.2 sendo que os seus responsáveis técnicos são os sócios/proprietários da Empresa 
em questão,  conforme contrato social apresentado. Quanto a certidão da Arquiteta Patrícia Ventura Lima, 
a mesma foi indicada na qualificação técnica. Quanto ao item 8.2.4.3 e 8.2.4.4 foram apresentados os 
atestados solicitados e exigidos em edital. ============================================= 
 

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, solicitou e recolheu toda a 
documentação; Ato seguinte, o Presidente e equipe, comunica aos  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.============================================================================== 
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Fase seguinte, o Presidente da Compel, após ter registrado todos os fatos e os questionamentos e as 
observações acima narradas, dá a sessão por encerrada e nada mais havendo a tratar ou a 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, 11 de junho de 2018. 
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EMPRESAS  PARTICIPANTES  / ASSINATURAS  REPRESENTANTES 

 

 
001 – TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME. 

 
Representante legal – Sr.(a) TAINARA FERREIRA SILVA _______________________________________________ 
 
 

002 – APT – ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S – EPP 
 
Representante legal – Sr. MARIO  MARTINS PEREIRA __________________________________________________ 

                                       

 


