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1ª ATA  –  SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO  E  ABERTURA  DOS 
 ENVELOPES DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA nº 026/2019 

 
 

Data Abertura: 13 de novembro de 2019, Horário: às 09:00 hs. 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de requalificação do Horto Florestal de Camaçari, 
contemplando construção/requalificação de: Gazebos, espaços família, quiosque, prédio administrativo, 
banheiros públicos, pavilhão ambiental, pavilhão infantil, pergolados, salas de controle e viveiro, no 
município de Camaçari-BA 

 

Dentre os diversos acessos ao portal do Município por possíveis interessados e, que tiveram acesso às informações do Edital da 
CONCORRÊNCIA nº 026/2019, compareceram perante esta sessão as seguintes empresas: 
 

001 –PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA   
Sem Representante Legal – Envelopes (1- Habilitação e 2- Proposta de Preços) recebido pela Coordenação 
de Materiais e Patrimônio Via Postal – Correios em 11/11/2019. 

Sem Representante 

002 –METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
Representante Legal – Sr(a) Roberto Santana Rosa 

PORTADOR DO RG nº 0248592572 

003 – P.J CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM  
Representante legal –  Sr(a). Jose Augusto Rodrigues Leite 

PORTADOR DO RG nº 01597631 

004 – G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI  
Representante Legal – Sr.(a) Victor Hugo Andrade Soares 

PORTADOR DO RG nº 1294573705 

005 – RECONART CONSTRUTORA LTDA 
Representante Legal – Sr.(a) Robinson Vieira dos Santos  

PORTADOR DO RG nº 0268073279 

006 – GAN ENGENHARIA EIRELI 
Representante Legal – Sr.(a) Breno dos Santos Rego 

PORTADOR DO RG nº 0559788789 

007 –  SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Soraia Andrade Martins 

PORTADOR DO RG nº 0303714220    

 

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

Aos 13 (treze) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) horário das  09:00 horas, no auditório da Sesau/ Seduc - 
Centro Administrativo – Prédio (vermelho), esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação - COMPEL, designada pelo Decreto Municipal 

n° 7143/2019 (devidamente Publicada no Portal), cuja finalidade desta sessão pública é, receber e credenciar, recolher os Envelopes (Habilitação e 
Propostas de Preços) e de imediato, efetuar o credenciamento dos interessados e a seguir, abrir os Envelopes de Habilitação das 
empresas participantes do certame, cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA.============================ 
 

 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. =====================================================================================  
 

Ato seguinte, o Presidente e equipe, após análise da documentação de credenciamento das empresas presentes, julgou e decidiu que todas 
as empresas presentes foram consideradas credenciadas. ===================================================================== 
 

Dentre as empresas participantes, nenhum representante se autodeclarou como EPP / ME.       
 
 

Fase seguinte, o Presidente e equipe, na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura dos Envelopes de Habilitação das citadas 
empresas e de imediato, o Presidente da COMPEL  repassou todas as habilitações para o conhecimento, rubrica, análise  e  o 
pronunciamento por parte dos licitantes presentes; enquanto isso, o Presidente solicitou aos presentes que rubricassem todos os ENVELOPES 
DE PROPOSTAS DE PREÇOS, que ficarão retidos na sala da COMPEL, devidamente lacrados e rubricados por todos, para uma data oportuna 
a serem abertos, quando de uma futura convocação. ============================+======================================================= 
 

Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na referida documentação 
de habilitação e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu toda a documentação de habilitação; 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  e o que ocorrer oportunamente.  
 
O Presidente da COMPEL registra ainda que a empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM  LTDA com seu representante legal o Sr. 
JOSE AUGUSTO RODRIGUES LEITE, portador do RG 01597631 participar do Certame, com a decisão do  Processo nº 8004917-
27.2019.8.05.0039, expedida pela 1ª Vara  de Fazenda Pública  - Comarca de Camaçari, conforme consta nos autos do Processo. 
 
Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis interessados, caso queiram registrar ATA.  
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O representante legal da empresa METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA faz constar em ATA que a empresa PALETA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA não apresentou a declaração individual de inclusão do técnico de segurança para participação na equipe técnica não atendendo o item 
7.1.5 d.  
 

Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na referida documentação 
habilitação e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu toda a documentação e 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 suspendem a sessão para análise interna da documentação de habilitação e 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 pelos representantes das 
empresas. 
  

Camaçari, 13 de novembro de 2019. 
 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em Exercício 

Erasmo Antônio R. 
Santos 

Apoio 

Manoel Luiz C 
Rodrigues 

Apoio 

Antônio Sérgio M 
de Sousa 

Apoio 

Marília R 
Nunes 
Apoio 

 
José Múcio 

Jarjor 
Montenegro 

Apoio 

 
 
 
 

Ana Carolina I S 
Rosa Santana 

Apoio 

 
 
 
 

Jussara Souza 
de Oliveira 

Apoio 

 
 

EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 
 

001 –PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -  
Sem Representante Legal – Envelopes (1- Habilitação e 2- Proposta de Preços) recebido pela Coordenação 
de Materiais e Patrimônio Via Postal – Correios em 11/11/2019. 

Sem Representante  

002 –METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
Representante Legal – Sr(a) Roberto Santana Rosa 
 

 

003 – P.J CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM  
Representante legal –  Sr(a). Jose Augusto Rodrigues Leite 
 

 

004 – G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI  
Representante Legal – Sr.(a) Victor Hugo Andrade Soares 
 

 

005 – RECONART CCONSTRUTORA LTDA 
Representante Legal – Sr.(a) Robinson Vieira dos Santos  
 

 

006 – GAN ENGENHARIA EIRELI 
Representante Legal – Sr.(a) Breno dos Santos Rego 
 

 

007 –  SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Soraia Andrade Martins 
 

 

 


