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Data Abertura: 16 de outubro de 2019, Horário: às 09:00h 
 

Objeto: Contratação de empresa para reformas e melhorias das unidades de saúde (UPA – Unidade de Pronto 
Atendimento, Policlínica e UBS – Unidade Básica de Saúde) no Município de Camaçari – Bahia. 
 

Dentre os diversos acessos ao portal do Município por possíveis interessados e, que tiveram acesso às 
informações do Edital da TOMADA DE PREÇOSnr. 010/2019, compareceramas seguintes empresas: 

 

RelaçãodasEmpresas  Participantes  nesta  Sessão  de  Abertura  do  Certame: 
 

001 – Hayek Construtora LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Gabriela de Moura Oliveira  

PORTADOR DO RG nº 0945651805 

002 – CS Construções e Empreendimentos LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Fábio Carvalho dos Santos 

PORTADOR DO RG nº 0698197267 

003 – L NConstrutora LTDA 
Representante Legal – Sr.(a) Renilda Batista da Silva Lima 

PORTADOR DO RG nº 0690885865 

004 – RCI Construções e Meio Ambiente LTDA 
Representante Legal – Sr(a) André Marques Pedreira 

PORTADOR DO RG nº 0780196481 

 
Registrosdosfatos  que  foram  narrados  nesta  1ª ATA,  assim  descrito 

 

Aos16 (dezesseis)dias do mês deoutubrodo ano de2019(ano de dois mil e dezenove) no horário das 
09:00 horas, no auditório do Centro Administrativo – (prédio vermelho), esteve reunida a  Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Camaçari,designada pelo Decreto Municipal n° 7084/2019, 
com a finalidade de em sessão pública, receber todos os Envelopes de Propostas de Preços, Habilitação 
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.== 
 

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========. 
 

Ato continuo, o Presidente e Equipe, na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura dos 
Envelopes de Habilitação das citadas empresas.==================================================== 
 

Realizada / concretizada esta etapa, o Presidente da Comissão e equipe, repassou todas as 
HABILITAÇÕESpara 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 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; Ato continuo, o Presidentecomunica 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.========================================================= 
 

Dentre as empresas participantes, se autodeclararam como EPP / ME as empresas 
 
Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os questionamentose/ouobservações para os possíveis 
interessados, caso queiram registrar em ATA.  
 
O representante legal da empresa Hayek Construtora LTDAfaz constar em ATA que em relação a 
empresa LN Construtora não apresentou o quantitativo solicitado constante do item 7.1.5.6 do edital para 
comprovação da capacidade técnico operacional referente ao serviço de paredes com placas de gesso 



1ª ATA ABERTURA – SESSÃO DE CREDENCIAMENTOE ABERTURA DA 
HABILITAÇÃO-TOMADA  DE  PREÇOS  nº 010/2019Reedição 
 

TP Nº 010/2019 - Reedição– 1° ATA DE ABERTURA 

acartonado. CS Construções e Empreendimentos LTDA não apresentou a prova de inscrição no 
cadastro do contribuinte municipal ou estadual conforme o item 7.1.3 b. 
 
O representante legal da empresaCS Construções e Empreendimentos LTDAfaz constar em ATA que 
em relação ao questionamento da Hayek Construtora LTDA a CRC apresentada cobre todos os 
cadastros conforme o item 7.1.4.  
 
Fase seguinte, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Compel, 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 pelos representantes das Empresas. ===================== 
 

Camaçari, 16 de outubro de 2019. 
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EMPRESASPARTICIPANTES/   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 
 

001 – Hayek Construtora LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Gabriela de Moura Oliveira  
 

 

002 – CS Construções e Empreendimentos LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Fábio Carvalho dos Santos 
 

 

003 – L NConstrutora LTDA 
Representante Legal – Sr.(a) Renilda Batista da Silva Lima 
 

 

004 – RCI Construções e Meio Ambiente LTDA 
Representante Legal – Sr(a) André Marques Pedreira 
 

 

 


