
ATA  DE  ABERTURA  DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO   e  o  que ocorrer 
  CONCORRÊNCIA PÚBLICA  nº 002/2018 - COMPEL 

 
 

Data Abertura: 17 de maio de 2018 - Horário: às 09:00 horas. 
 

Objeto. A contratação de empresa para execução da manutenção e limpeza de canais e obras 
d’arte corrente, recuperações onde danificado, no Município de Camaçari - Bahia. 
 
 

EMPRESAS  QUE  SE  INTERESSARAM  E  PRESENTES  NESTA  SESSÃO DO  CERTAME 
 

001  - MA2 Construções Ltda - EPP. 
Representante Legal – Sr. (a) Aline Andrade Passos de Santana. 

002  - QG Construções e Engenharia LTDA. 
Representante Legal – Sr. (a) Luis Carlos Santos de Assis. 
 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  Sessão,  assim  descrito 
 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito) 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 nº 6846 de 01 de março de 2018, alterada pelo 
Decreto nr. 6873 de 16 de maio de 2018, com a finalidade em sessão pública e demonstrar a 
inviolabilidade dos Envelopes de Habilitação que ficaram em poder da Comissão de Licitação e, de 

imediato, proceder e efetuar o credenciamento dos interessados e logo a seguir, abrir o Envelope de 

Habilitação da empresa melhor classificada no 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, abrindo efetivamente o Envelope da empresa QG Construções e 

Engenharia Ltda e atendimento as regras editalícias, disponibilizou a Documentação de Habilitação, 
para que os presentes pudessem analisar, rubricar todas as folhas e caso queiram fazer seus 
comentários e/ou questionamentos. ================================================================= 
 

Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise 
e rubricas na referida documentação, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu toda a 
documentação; Ato seguinte, o Presidente e equipe, abriu espaço para os interessados se manifestarem 
e registrarem seus questionamentos / comentários.========================================= 
 

A representante da empresa MA2 Construções Ltda. – EPP – Sra. Aline Andrade Passos de Santana, 
informar que nada tem a questionar e que concorda plenamente com as decisões tomadas pela COMPEL======= 
 

o representante da empresa QG Construções e Engenharia Ltda. – Sr. Luis Carlos Santos de Assis 

comunica também que nada tem a questionar ficando no aguardo das decisões.========================= 
 

Ato contínuo, o Presidente da Comissão de Licitação, comunica que a referida DOCUMENTAÇÃO será 
analisada internamente e, o resultado oficial desta fase, será publicado no Portal de Compras do 
Municipio breve e oportunamente==================================================================== 
 

Fase seguinte, o Presidente da Compel, após ter registrado todos os fatos acima narrados, 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, 17 de maio de 2018. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 
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Relação das Empresas Participantes nesta  Sessão  de  Abertura  do  Certame: 
001  - MA2 Construções Ltda - EPP. 
Representante Legal – Sr. (a) Aline Andrade Passos de Santana._________________________________________ 
 

002  - QG Construções e Engenharia LTDA. 
Representante Legal – Sr. (a) Luis Carlos Santos de Assis.______________________________________________ 
 
 


