
ATA DA REUNIÃO – SESSÃO DE ABERTURA  DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 
 (lotes I,  II   e   IV)  das  empresas  classificadas  nestes  Lotes   

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  nº 008/2017 – R e e d i ç ã o 
 

 

 

Data de Abertura: 12 de junho de 2018 - Horário: às 14:00 horas 
 

 

Objeto. Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços na manutenção preventiva, 

corretiva e adequações em Unidades Escolares, CIEI’s e Creches da Rede Municipal de Ensino de Camaçari – Ba. 
 

Relação das Empresas Participantes nesta  Sessão  de  Abertura  da Habilitação: 
 

001 – QG Construções e Engenharia Ltda. 
Representante legal – Sr. Luis Carlos Santos Assis.                                 portador do RG nr. 3503336-37 

 

002 – Roble Serviços Ltda.  
Representante legal – Srª. Jaqueline Santos de Oliveira.                          portador do RG nr. 15063676-82 

 

003 – Reconart Construtora Ltda. 
Representante legal – Sr. Robinson Vieira dos Santos.                            portador do RG nr. 02680732-79  

 

Registros dos fatos que foram narrados na abertura desta ATA,  assim  descrito 
 

Aos 12 (doze) dias do mês de junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito) às 14:00 horas, 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 das empresas participantes e, que tinham sido recolhidos em sessões 
anteriores. Realizada esta demonstração, o Presidente e membros, dá sequência aos trabalhos, abrindo o 

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (lote a lote) e também o credenciamento de possíveis interessados, cujo 
objeto está descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA============================================ 
 
 

LOTE  I - Escolas da Sede  - ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO – no horário previsto o 

Presidente e demais membros, na presença de todos, fez a abertura do envelope de habilitação da 

empresa RECONART CONSTRUTORA LTDA melhor classificada neste lote e, seguindo as regras 
editalicias, colocou / disponibilizou toda a documentação de habilitação  aos licitantes presentes para o 
conhecimento, análise e rubrica de todos  em todas as páginas da referida documentação.=========== 
 

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

E, por não haver questionamentos por parte dos presentes, o Presidente e equipe, com o consentimento 
de todos os presentes, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na referida documentação, 
solicitou e recolheu toda a documentação da empresa e de imediato, o Presidente 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.===================================== 
 
============================================================================================================================================================ 
 

LOTE  I I - Escolas da Sede  - ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO – no horário previsto o 

Presidente e demais membros, na presença de todos, fez a abertura do envelope de habilitação da 

empresa ROBLE SERVIÇOS LTDA melhor classificada neste lote e, seguindo as regras editalicias, colocou 
/ disponibilizou toda a documentação de habilitação  aos licitantes presentes para o conhecimento, análise 
e rubrica de todos  em todas as páginas da referida documentação.=========================== 
 

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

E, por não haver questionamentos por parte dos presente, o Presidente e equipe, com o consentimento 
de todos os presentes, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na referida documentação, 
solicitou e recolheu toda a documentação da empresa e de imediato, o Presidente 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.===================================== 
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LOTE  I V - Orla – Monte Gordo - ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO – no horário previsto o 

Presidente e demais membros, na presença de todos, fez a abertura do envelope de habilitação da 

empresa QG Construções e Engenharia Ltda melhor classificada neste lote e, seguindo as regras 
editalicias, colocou / disponibilizou toda a documentação de habilitação  aos licitantes presentes para o 
conhecimento, análise e rubrica de todos  em todas as páginas da referida documentação.=========== 
 

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

E, por não haver também questionamentos por parte dos presente, o Presidente e equipe, com o 
consentimento de todos os presentes, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na referida 
documentação, solicitou e recolheu toda a documentação da empresa e de imediato, o Presidente 
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 conclusiva, o Presidente da COMPEL, após ter registrado todos 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, 12 de junho de 2018. 
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EMPRESAS  PARTICIPANTES  /  ASSINATURAS  REPRESENTANTES 

 

 

001 – QG Construções e Engenharia Ltda._______________________________________ 
Representante legal – Sr. Luis Carlos Santos Assis.                                 portador do RG nr. 3503336-37 

 

 

002 – Roble Serviços Ltda. ____________________________________________________ 
Representante legal – Srª. Jaqueline Santos de Oliveira.                          portador do RG nr. 15063676-82 

 

 

003 – Reconart Construtora Ltda._______________________________________________ 
Representante legal – Sr. Robinson Vieira dos Santos.                            portador do RG nr. 02680732-79  

 


