
1ª   ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO    E    ABERTURA   DOS  ENVELOPES 

  DE  HABILITAÇÃO  -  TOMADA    DE    PREÇOS   nº   007/2019 - Revisada 
 

Data Abertura: dia 17 de julho de 2019  Horário: ás 09:00 hs Auditório: prédio da Secretaria de Saúde / Educação 

 
Objeto: Contratação de empresa de prestadora de serviços técnicos de arquitetura e engenharia para elaboração do Projeto 

Executivo, visando a execução das obras da Vila dos Esportes situada na confluência da Avenida Industrial com a rua do 
Estádio e sua vizinhança no Município de Camaçari – Bahia.======================================================== 
 
Dentre os diversos (dezenas) de acessos ao Portal de Compras do Município por possíveis interessados e, que tiveram acesso 
às informações do Edital, compareceram  a  esta sessão as  empresas:================================================ 
 

 
DAS  OBSERVAÇÕES; apesar da divulgação no Portal de Compras do Municipio, D O E  e  D O U – nenhuma empresa se interessou em 
participar deste certame; portanto, licitação aqui denominada de DESERTA.======================================================== 

 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  1ª Sessão  -  assim  descrito / detalhado: 
 

No dia determinado, ou seja, aos 17 (dezessete) dias do mês de julho do ano de 2019 (dois mil e dezenove)  às  09:00 horas, 

no auditório do prédio vermelho da Prefeitura Municipal de Camaçari - térreo - Centro Administrativo,  a  Comissão Permanente 
de Licitação - Compel, através de seu Presidente e demais membros,  designada pelo Decreto Municipal n° 7084, publicado no 
Portal de Compras do Município, ao dar inicio efetivo aos trabalhos da sessão, detectou que no horário previsto e marcado, 
NENHUMA empresa compareceu ou enviou seus representantes; diante de tal situação, o Presidente e equipe, decidiu por 
prorrogar  o  prazo / horário de abertura desta sessão, por mais 15 (quinze) minutos, para a possível chegada de retardatários. 
 

E, transcorrido este novo prazo / horário concedido, o Presidente e Equipe da COMPEL, faz constar e registrar em ATA, o total 
DESINTERESSE  das empresas do ramo; portanto, a sessão / licitação foi denominada de DESERTA.======================= 
 

Publique-se este resultado no Portal de Compras do Municipio, D O E e D O U====================================================== 

 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 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, 17 de julho de 2019. 
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