
ESTADO DA BAHIA         folha 001 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
ATA DA 1ª REUNIÃO – SESSÃO DE ABERTURA DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA  Nº 002/2017 
 

1ª Data Programada: 29 de setembro de 2017 
Tendo em vista questionamentos e alterações / inclusões de novas 

plantas e planilhas de forma completa. 

 

2ª Data Reprogramada: dia 16 de outubro de 2017 
 

Horário: 09.00 horas 
 

Modalidade: Concorrência  nº 002/2017 
 
 

1a Publicações  : Diário Oficial dos Municípios              -  dia  26 de agosto de 2017. 
         Jornal  A  Tarde                               –  dia  26 de agosto de 2017. 
         Diário Oficial da União                     –  dia  28 de agosto de 2017. 

 
 

Republicado     : Diário Oficial dos Municípios                -  dia  15 de setembro de 2017 
         Jornal  A  Tarde                               –  dia 15 de setembro de 2017. 
         Diário Oficial da União                     –  dia 15 de setembro de 2017. 

 
 

Objeto. é a contratação de empresa de engenharia para a execução de obra de 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, no município de Camaçari – Bahia, 
conforme Projeto, Especificações e Planilhas anexas, fazendo parte integrante do Edital 
 

Dentre os diversos acessos ao portal do Municipio por possíveis interessados e,  

que tiveram acesso às informações do Edital da Concorrência pública 002/2017, 
compareceram as seguintes empresas:=================================================== 

 

Relação das Empresas Participantes nesta  Sessão  de  Abertura  do  Certame: 
 

001 – Metro Engenharia e Consultoria Ltda ========================================== 

 Representante  legal – Sr.Roberto Santana Rosa - RG nº 02.485.925-72 SSP-Ba 

002 -  800 D  Engenharia Ltda – EPP=================================================== 
 Representante  legal – Sr. Alexildo Pelagio Gonçalves Portela Junior - RG nº 0400478498 SSP-Ba 

003 – Ribeiro Silva Construções e Serviços Ltda - EPP ================================ 

Representante  legal – Sr.Dilliani Trindade Lima - RG nº 10.107.015-25 SSP-Ba 

004 – Osolev  Construtora Ltda======================================================= 

Representante  legal – Sr. Tainam dos Santos Veloso - RG nº 68.998.805-2 SSp-Ba 

005 – Engemais – Construção e Locação de Máquinas Eirelli ========================= 

Representante  legal – Sr. Eyder Valverde Alcantara - RG nº 13.642.175-03 

006 – CRYSBALL  CONSTRUÇOES EIRELLI ME============================================= 

Representante  legal – Sr.Uellington Gonçalves dos Santos - RG nº 910.923.701 SSP-Ba 

007 – Nordeste Engenharia Ltda ===================================================== 

Apesar de ter enviado Carta de Credenciamento, não apresentou cópia da Identidade do Sócio – 
portanto, empresa não credenciada nesta fase.========================================== 
 

008 – Qualy  Engenharia Ltda ========================================================== 

Apesar de ter enviado Carta de Credenciamento, não apresentou cópia da Identidade do Sócio – 
portanto, empresa não credenciada nesta fase.========================================== 
 

009 – Construções e Serviços W J C Ltda – E P P ================================= 

Apesar de ter enviado Carta de Credenciamento, não apresentou cópia da Identidade do Sócio – 
portanto, empresa não credenciada nesta fase.========================================== 



 

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

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro do ano de 2017 (dois mil e dezessete) às 09:00 

horas, no auditório do Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de 

Licitação do Município de Camaçari, COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 6769 
de 01 de agosto de 2017, com a finalidade de em sessão pública, receber todos os 

Envelopes de Habilitação, Propostas de Preços e efetuar o credenciamento dos 

interessados e logo a seguir, abrir o Envelope de Habilitação das empresas participante 
do certame, cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA=========== 
 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, ou seja, dia 16 de outubro de 2017 às 09:00 

hs. o Presidente e demais membros da Compel, dá inicio efetivo aos trabalhos da sessão, 
recolhendo o credenciamento de todos os licitantes presentes.===================== 
 

Ato seguinte, o Presidente e equipe, após análise da documentação de 
credenciamento das empresas presentes, julgou  e  decidiu  que  as  empresas  : 
 

Nordeste Engenharia Ltda - apesar de ter enviado Carta de Credenciamento, não 

apresentou cópia da Identidade do Sócio – portanto, empresa não credenciada nesta fase. 
 

Qualy Engenharia Ltda - apesar de ter enviado Carta de Credenciamento, não apresentou 

cópia da Identidade do Sócio – portanto, empresa não credenciada nesta fase.========= 
 

Construções e Serviços W J C Ltda – E P P apesar de ter enviado Carta de 

Credenciamento, não apresentou cópia da Identidade do Sócio – portanto, empresa não 

credenciada nesta fase.===================================================================== 
 

E, as demais empresas foram julgadas e consideradas credenciadas a participar da fase 
seguinte. E, de imediato,  o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a 

abertura dos Envelopes de Habilitação das citadas empresas e de imediato, repassou 
toda a documentação de habilitação para o conhecimento, rubrica, análise e 
pronunciamento por parte dos licitantes presentes; enquanto isso, o Presidente solicitou aos 

presentes que rubricassem todos os ENVELOPES DE PREÇOS, que ficarão retidos na sala 
da Compel, devidamente lacrados e rubricados por todos, para uma data oportuna para 
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; abrindo neste momento, espaço para 
os questionamentos, observações  e  o  que  ocorrer.============================= 
 

O representante legal da empresa Metro Engenharia e Consultoria Ltda- faz constar em 

Ata, que a empresa Construções e Serviços W J C Ltda – E P P, apresentou o 
documentos Carteira de Trabalho Profissional do eng. Sóstenes, em copia simples sem a 
devida autenticação e, deixou de registrar o contrato de prestação de serviços, conforme 
item 6,2,4 aliena “b-3”do edital, pede portanto sua inabilitação no certame. E quanto a 

empresa Osolev  Construtora Ltda, apresentou o Atestado de Visita técnica em nome do 
Sr. Luiz Henrique Santos Cardoso – pois,  o mesmo não faz parte do corpo técnico da 
empresa, como responsável técnico, pede portanto sua inabilitação no certame; E  em 

relação às Nordeste Engenharia Ltda e CRYSBALL  CONSTRUÇOES EIRELLI ME, não 
apresentaram o recibo de garantia de participação, conforme subitem 6.2.6 na forma exigido 

no edital, pede portanto sua inabilitação no certame;  quanto  às  empresas Engemais – 

Construção e Locação de Máquinas Eirelli e Ribeiro Silva Construções e Serviços 

Ltda – EPP, apresentaram suas garantias de propostas, em desacordo com o exigido 6.2.6 
do edital, que pede validade de 60 (sessenta) dias, além do prazo final da validade da 



proposta, tornando-se uma fiança de 120 (cento e vinte) dias; pede a Comissão de 
Licitação, averiguar todas as empresas, no que tange ao reconhecimento de firma exigido 
no subitem 6.2.4 (observações) ============================================================== 

 

O representante legal da empresa 800 D  Engenharia Ltda – EPP faz constar em Ata que  
nada tem a questionar, e que ficará no aguardo das decisões da Comissão de Licitação. 
 

A representante legal da empresa Ribeiro Silva Construções e Serviços Ltda - EPP faz 
constar em Ata, que a empresa CRYSBALL  CONSTRUÇOES EIRELLI ME, apresentou garantia 
de proposta com prazo de vigência inicial, posterior a data de abertura do certame, período 
29/10/2017 a 06/01/2018, pede portanto, a inabilitação da referida empresa. E, quanto a 

empresa Nordeste Engenharia Ltda, apresentou o capital social na certidão do CREA em 
desacordo com Capital social apresentado no contrato social, deixando a certidão do CREA 
sem validade, devido a esta divergência, pede portanto, sua inabilitação no certame. E em 

relação a empresa Engemais – Construção e Locação de Máquinas Eirelli, apesar de ter 
apresentado a Garantia de Proposta, o prazo de validade ali expresso é inferior ao prazo 

previsto em Edital, pede portanto, sua inabilitação no certame; E quanto à empresa 

Construções e Serviços W J C Ltda – E P P, apresentou o capital social na certidão do 
CREA em desacordo com Capital social apresentado no contrato social, deixando a certidão 
do CREA sem validade, devido a esta divergência, além de apresentar documentos em 
xerox sem a devida autenticação, pede portanto, sua inabilitação no certame============= 
 

O representante legal da empresa Osolev  Construtora Ltda faz constar em Ata, que nada 
tem a declarar, ficando no aguardo das decisões por parte Comissão de Licitação.======= 
 

O representante legal da empresa Engemais – Construção e Locação de Máquinas 

Eirelli – A Comissão de Licitação, faz constar em ATA que seu representante  ausentou-se 
antes do término desta sessão, portanto, nada tendo a questionar==================== 
 

O representante legal da empresa CRYSBALL  CONSTRUÇOES EIRELLI ME faz constar em Ata, 
que nada tem a declarar, ficando no aguardo das decisões por parte Comissão de Licitação. 
 

Fase seguinte, o Presidente da Compel, após ter registrado todos questionamentos 
e as observações acima narradas, comunica à todos presentes que a análise e o 
julgamento do conteúdo da documentação e dos questionamentos, os mesmos 
serão realizados em sessão interna “posteriormente” e que as decisões e o que ocorrer 
oportunamente, serão devidamente publicadas no portal de compras do município. 
 

Nada mais havendo a tratar, esta sessão foi encerrada e para 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, 16 de outubro de 2017. 
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EMPRESAS  PARTICIPANTES  /  ASSINATURAS  REPRESENTANTES 

 
001 – Metro Engenharia e Consultoria Ltda _____________________________________ 

 Representante  legal – Sr.Roberto Santana Rosa - RG nº 02.485.925-72 SSP-Ba 

 

002 -  800 D  Engenharia Ltda – EPP___________________________________________ 
 Representante  legal – Sr. Alexildo Pelagio Gonçalves Portela Junior - RG nº 0400478498 SSP-Ba 

 

003 – Ribeiro Silva Construções e Serviços Ltda – EPP___________________________ 

Representante  legal – Sr.Dilliani Trindade Lima - RG nº 10.107.015-25 SSP-Ba 

 

004 – Osolev  Construtora Ltda_______________________________________________ 

Representante  legal – Sr. Tainam dos Santos Veloso - RG nº 68.998.805-2 SSP-Ba 

 

005 – Engemais – Construção e Locação de Máquinas Eirelli____________________________ 

Representante  legal – Sr. Eyder Valverde Alcantara (ausentou-se antes da Abertura dos Envelopes 
de Habilitação) 

 

006 – CRYSBALL  CONSTRUÇOES EIRELLI ME_________________________________________ 

Representante  legal – Sr.Uellington Gonçalves dos Santos - RG nº 910.923.701 SSP-Ba 
 

 

007 – Nordeste Engenharia Ltda ===================================================== 

Apesar de ter enviado Carta de Credenciamento, não apresentou cópia da Identidade do Sócio – 
portanto, empresa não credenciada nesta fase.========================================== 
 

 

008 – Qualy  Engenharia Ltda ========================================================== 

Apesar de ter enviado Carta de Credenciamento, não apresentou cópia da Identidade do Sócio – 
portanto, empresa não credenciada nesta fase.========================================== 
 

 

009 – Construções e Serviços W J C Ltda – E P P ================================= 

Apesar de ter enviado Carta de Credenciamento, não apresentou cópia da Identidade do Sócio – 
portanto, empresa não credenciada nesta fase.========================================== 


