
 1ª   ATA  -  SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO    E    ABERTURA    DOS   
ENVELOPES  DE  HABILITAÇÃO  -  CONCORRÊNCIA  nº 002/2021 

CONC   Nº 002/2021                                   1ª ATA  de  Credenciamento &  Habilitação 

 

Data Abertura: dia 11 de junho  de 2021  Horário  das  09:00 hs 
 

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados de Engenharia Consultiva para coordenação de 
projetos e supervisão técnica, Ambiental e Social das Obras do Programa de Integração e Desenvolvimento Urbano, Social e 
Ambiental, no Município de Camaçari-Ba  (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexos ao processo).======== 

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

001 –  CONSÓRCIO  UFC – MAIA MELO - TPF ( UFC Engenharia S/A,  Maia Melo Engenharia 
Ltda e TPF Engenharia Ltda) 
Representante Legal – Sr. Dielson Soares Pereira  

PORTADOR DO RG nº 0257645861 SSP-Ba 

002 – CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – NEFGGS  ( Gs Engenharia e Consultoria Ltda, Me, Nova 
Engevix Engenharia e Projetos S/A, FG Consultoria Ltda EPP) 
Representante Legal – Sr Lucas da Silva de Souza 

PORTADOR DO RG nº  12837466=70 SSP-Ba 

003 – CONCREMAT  ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 
Representante Legal – Sr. André Clemente Correia da Silva 

PORTADOR DO RG nº  3690280 SSP - Pe 

004 – QUANTA  Consultoria Ltda 
Representante legal –  Sr(a). Symone Seidl  

PORTADOR DO RG nº 13.814249-10 SSP-Ba 

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

PORTADOR DO RG nº 1334536422 

 
 

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

Aos 11 (onze) dias do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) no horário das 09:00 horas, auditório 
Secretaria de Saúde / Educação “Prédio vermelho” - Térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão 
Permanente de Licitação – Compel,  designada pelo Decreto Municipal n° 7468/2021, devidamente publicado no 
Portal de Compras do Município - cuja finalidade desta Sessão pública é, receber os Envelopes de Habilitação, 
Propostas Técnicas  e  de  Propostas de Preços  e  nesse  instante,  efetuar  o credenciamento dos interessados 
e logo a seguir o Sr. Presidente e equipe resolve  conceder  mais 10 minutos para os possíveis retardatários;  
transcorrido esse prazo,  foi iniciada a sessão e procedeu assim com a abertura dos Envelopes de Habilitação  das 
empresas participantes do certame, cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA.============ 

 

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 ================ 
 

Fase seguinte, o Presidente e equipe, após ter aberto os  Envelopes de Habilitação das empresas supra-
mencionadas, imediatamente repassou  toda  a Documentação  e seus anexos 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  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 e equipe, abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis 
interessados, caso queiram registrar em ATA – Assim  descrito / detalhado: ======================================= 

 
Dentre as empresas participantes, se auto declararam como EPP / ME as seguintes empresas TERRA 
PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA   
 
Dando seqüência aos trabalhos da sessão, o Sr. Presidente e equipe, coloca a palavra a disposição dos interessados 
para as possíveis perguntas e/ou questionamentos e caso queiram registrar  suas observações em Ata, assim 
descrito: 
 
O representante da empresa CONCREMAT  ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A faz constar em ata que a empresa 
TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, apresentou o equipamento drone em nome de 
terceiros e não nome da empresa conforme exigido em edital.    
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E finalmente, registrados todos os questionamentos, o Presidente e Equipe, salienta que a documentação, bem 
como os questionamentos,  serão analisados e julgados internamente e que oportunamente, o resultado sairá 
divulgado no Portal de Compras do Município e também no D O E/ DOU========================================================= 
 
E, por não haver quaisquer  comentários ou questionamentos, o Presidente e Equipe, comunica aos presentes  que a 
Documentação de Habilitação e seus anexos, serão analisados e julgados internamente e que oportunamente, o 
resultado sairá divulgado no Portal de Compras do Município e também no D O E / DOU=================================== 
 
Quanto aos ENVELOPES DE PROPOSTAS TÉCNICAS  e  de  PREÇOS – estes ficarão retidos em poder da 
Comissão Permanente de Licitação - Compel, devidamente Lacrados / rubricados por todos para uma posterior 
abertura em sessão pública e em data oportuna ======================================================================================= 
 

E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o  Presidente e equipe  dá a Sessão por encerrada e 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 - 
Compel e pelos representantes das empresas  credenciadas. ====================================================================== 
 

Camaçari, 11 de junho de 2021. 
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