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

HABILITAÇÃO    DA   TOMADA  DE  PREÇOS nº 018/2019. 
 

Data Abertura: dia 11 de outubro de 2019  Horário das  09:00 hs 
 

Objeto: contratação de empresa especializada na execução do serviço de obra de construção da Praça Virgínia Reis 
Tude no município de Camaçari/Ba, (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  perante  esta  sessão,  as  empresas: 
 

001 – L N  Construtora Ltda   
Representante Legal – Sr.(a) Bianca da Silva Nascimento 

Portador do RG nº 1389869679  

002 – SantaCruz  Engenharia Ltda  
Representante Legal – Sr(a) Soraia Andrade Martins  

Portador do RG nº 0303714220 

003 – NTW Engenharia   
Representante Legal – Sr(a)   Ronaldo Santos Oliveira  

Portador do RG nº 0479838500 

004 – Medeiros Santos Engenharia e Projetos  
Representante Legal – Sr(a) Antonio Paulo Diomondes Silva 

Portador do RG nº1864000101  

005 – JOTA Construções e Empreendimentos Eireli    
Representante legal –  Sr(a) – Juamerson Maick Lemos de Araújo 

Portador do RG nº 1295830140  
Ausentou-se 

006 – G3 Polaris Serviços Eireli 
Representante Legal – Sr.(a) Victor Hugo Andrade Soares 

Portador do RG nº 1294573705  

007 – BA Edificações e Serviços de Engenharia LTDA 
Representante Legal – Sr(a) – Bruno Moraes Amorim 

Portador do RG nº 1364443694 

008 – RCI Construções e Meio Ambiente LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Moacyr de Sant Anna  

Portador do RG nº 1258009  

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

 

Aos 11 (onze) dias do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) horário das  09:00 horas, no auditório 
Secretaria de Saúde / Educação “prédio vermelho” - térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão 
Permanente de Licitação – Compel, designada pelo Decreto Municipal n° 7143, devidamente publicado no Portal do 
Municipio - cuja finalidade desta sessão pública, é receber os Envelopes de Habilitação, Propostas de Preços  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.================================== 

 

Salientamos que dentre as exigências como condição de participação – todas as empresas  apresentaram  o C R C  
expedido pelo Municipio de Camaçari – portanto,  todas  elas  aptas  a  participarem de todas  as  fases do certame. 
 

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

E, dentre as participantes, se auto-declararam como “Micro & EPP”, as empresas NTW Engenharia, JOTA 
Construções e Empreendimentos Eireli, BA Edificações e Serviços de Engenharia LTDA                                     
 
 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos, procedeu com a abertura dos Envelopes de Habilitação das 
citadas empresas 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 e equipe, abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis 
interessados, caso queiram registrar em ATA – assim  descrito / detalhado:==================================================== 
 

 
O representante legal da empresa G3 Polaris Serviços Eireli faz constar em ATA  que a empresa NTW Engenharia pede 
a desclassificação da empresa por apresentar certidão do CREA com data de validade de 30/09/2019 (vencida). Com relação a 
empresa Medeiros Santos pede a desclassificação da empresa por não comprovar o seu vínculo com o engenheiro de 
segurança do trabalho descumprindo o item 7.1.5 do edital e por apresentar a certidão de regularidade profissional do contador 
com data de 10/10/2019 (vencida). Sobre a BA Edificações pede a desclassificação da empresa por não apresentar nos índices 



do balanço o grau de endividamento da empresa, e a mesma apresentou no CRC o valor de 1 (grau de endividamento), 
descumprindo o valor de menor ou a igual a 0,50 conforme pede o edital.  
 
O representante legal da empresa RCI Construções e Meio Ambiente LTDA faz constar em ATA  que a empresa 
SantaCruz  Engenharia Ltda, apresentou seguro garantia com o valor superior o valor da obra descumprindo o edital 7.1.7 sub 
item 7.1.                   
 
O representante legal da empresa NTW Engenharia   faz constar em ATA  que a empresa G3 Polaris Serviços Eireli, não 
apresentou o anexo 12 índice de informação e atendimento das parcelas de relevância previsto no edital.                     

 

Quanto ao ENVELOPE 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 dá 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, 11 de outubro de 2019. 
 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 
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  EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 
 

001 – L N  Construtora Ltda   
Representante Legal – Sr.(a) Bianca da Silva Nascimento 
 

 

002 – SantaCruz  Engenharia Ltda  
Representante Legal – Sr(a) Soraia Andrade Martins  
 

 

003 – NTW Engenharia   
Representante Legal – Sr(a)   Ronaldo Santos Oliveira 
  

 

004 – Medeiros Santos Engenharia e Projetos  
Representante Legal – Sr(a) Antonio Paulo Diomondes Silva 
 

 

005 – JOTA Construções e Empreendimentos Eireli    
Representante legal –  Sr(a) – Juamerson Maick Lemos de Araújo 
 

Ausentou-se 

006 – G3 Polaris Serviços Eireli 
Representante Legal – Sr.(a) Victor Hugo Andrade Soares 
 

 

007 – BA Edificações e Serviços de Engenharia LTDA 
Representante Legal – Sr(a) – Bruno Moraes Amorim 
 

 

008 – RCI Construções e Meio Ambiente LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Moacyr de Sant Anna 
  

 

 
 


