
1ª  ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO   E   ABERTURA  DOS  ENVELOPES  

 DE  HABILITAÇÃO   -    CONCORRÊNCIA  nº 015/2018 . 
 

Data Abertura: dia 18 de março de 2019  às  09:00 hs 
 

Objeto :Contratação de empresa de engenharia para a Complementação de execução de pavimentação e 

requalificação de vias públicas (Av. Jorge Amado) do programa de mobilidade urbana, 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 da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nr. 015/2018  -  compareceram  perante  
esta sessão,  as  seguintes  empresas: 

 

 

001 – Metro Engenharia e Consultoria Ltda 

Representante Legal – Sr(a) Roberto Santana Rosa 

PORTADOR DO RG nº 02.485.925-72  

002 – P J  Construções e Terraplenagem Ltda 

Representante Legal – Sr(a) José Augusto Rodrigues Leite 

PORTADOR DO RG nº 01.597.631-93 

003 – CBV CONSTRUTORA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Jorge Luiz de Andrade Nery 

PORTADOR DO RG nº 828.619-19 

004 – GS2 TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
Representante legal –  Sr(a). Bruna Kalil Pugliese  

PORTADOR DO RG nº 942306414 

 

005 – A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA 
Representante legal – Sr (a) Glaucio de Lucena Cordeiro  

PORTADOR DO RG 1.840.177 

006 – CAMPBELL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 
Representante legal – Sr (a) Danilo da Silva Nascimento 

PORTADOR DO RG 531549089 

 

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

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove)  às  09:00 horas, no auditório Gabinete 

do Prefeito “prédio verde” - térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação - 

Compel, designada pelo Decreto Municipal n° 6994 alterado pelo Decreto nr. 7030 publicado no Diário Oficial do 
Municipio - dia 01 de fevereiro de 2019, cuja finalidade desta sessão pública, é receber 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. ========================== 

 

A empresa GS2 TRANSPORTES CONTRUÇÕES E SERVIÇOS se autodeclara como ME ou EPP para fins de 
tratamento diferenciado oferecido pela Lei 123/2006. 
 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura dos Envelopes de 

Habilitação das citadas  empresas  mencionadas  na  página  anterior e,  neste mesmo instante, os membros da 

Comissão de Licitação rubricou toda a documentação; ATO contínuo, a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO de 
todas as empresas participantes, foram repassadas para o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte 
dos licitantes presentes========================================================================== 
 

Dando sequência aos trabalhos da sessão, 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; 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 abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis interessados, caso 
queiram registrar em ATA, assim  descrito:=========================================================== 

 
 



O representante da empresa Metro Engenharia e Consultoria Ltda faz constar em ATA que nada tem a questionar. 
 

O representante da empresa P J  Construções e Terraplenagem Ltda faz constar em ATA que nada tem a questionar   
 

O representante da empresa CBV CONSTRUTORA LTDA faz constar em ATA que nada tem a questionar.======== 
 

O representante da empresa GS2 TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS faz constar em ATA que, em 
relação a empresa PJ CONSTRUÇÕES não apresentou o registro do profissional no ministério do trabalho e emprego 
do técnico de segurança  (MTE).=================================================================== 

 

O representante da empresa A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA faz constar em ATA que nada tem a 
questionar.=================================================================================== 
 

O representante da empresa CAMPBELL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA faz constar em ATA que 
nada tem a questionar. =========================================================================  

 
Registrados todos os questionamentos acima mencionados, o Presidente da Compel e equipe de apoio comunicam  
aos  presentes que os referidos questionamentos e todas as propostas de preços e seus anexos, serão analisados 
internamente e, quando do resultado desta fase, fará o relatório e o publicará no Portal de Compras do Municipio, 
abrindo-se então o prazo recursal previsto no Edital e na  Lei em vigor============================= 

 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 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, 18 de  março  de 2019. 
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NOMES EMPRESAS PARTICIPANTES      /     RUBRICAS  DE  SEUS  REPRESENTANTES 
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