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2ª.  A T A  – Sessão   de   Credenciamento   e 
Abertura    das    Propostas    Técnicas  

TOMADA  DE  PREÇOS nº 007/2019  

Abertura desta Sessão: 18 de setembro de 2019, Horário: às 09:00 hs. 

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===========================================. 
 

Entre as empresas participantes da 1ª. sessão -  estão presentes as seguintes empresas: 
 

001 – KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. – 16.906.004/0001-73 
Representante Legal – Sr.ª Karla Shcleu Anunciação 

Portadora do RG nº 209855843 

002 – LCN ARQUITETURA EIRELI - 04.439.265/0001-41 
Representante Legal – Srª. Lucinei Caroso Neiva 

Portadora do RG nº 187.075565 

003 – MINHO ARQUITETURA LTDA – 14.928.339/0001-67 
Representante Legal – Sr. José Fernando Marinho Minho  

Portador do RG nº 712505  

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  2ª ATA,  assim  descrito 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) horário das 09:00 horas, no 

auditório da SESAU / SEDUC - Centro Administrativo – Prédio (vermelho), esteve reunida a Comissão Permanente 

de Licitação - COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 7143/2019 (devidamente Publicado no Portal), cuja 

finalidade desta sessão pública é, demonstrar o lacre / inviolabilidade dos Envelopes que ficaram retidos em 

poder da Compel e neste mesmo instante, credenciar os interessados e abrir os Envelopes de Propostas 

Técnicas das empresas habilitadas 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, recolhendo o credenciamento de todos os licitantes presentes e de imediato, repassando a 

referida documentação aos presentes para conhecimento, análise e rubrica  nas  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. ===============  

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

Propostas Técnicas das citadas empresas e de imediato, foram repassados para o conhecimento, rubrica, 

análise e o pronunciamento por parte dos licitantes presentes; enquanto isso, o Presidente informa que os 

Envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS, 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 técnica e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu a referida 

documentação. ===================================================================================== 

Ato seguinte, o Presidente e equipe, comunica a 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. ==================================================================================================  

A representante da empresa L C N ARQUITETURA EIRELI faz constar em ata que em relação a empresa K S 

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, não apresentou o indice da proposta técnica e quanto equipe técnica 

indicada, o Coordenador deveria apresentar CATs com características similares ao objeto da licitação e na 

Coordenação não há Projetos de Urbanização e, quanto aos Curriculuns apresentados pelos profissionais indicados, 

eles não foram apresentados na fonte exigida e alguns casos,  eles ultrapassam a quantidade máxima de laudas 

permitidas,  e  quanto ao profissional  Lucas Carvalho -  engenheiro –foi solicitado o CAT de Projeto e não de 

Coordenação, conforme foi exigido; e não foi apresentada a Certidão de Regularidade da Pessoa Juridica perante o 

Conselho de classe, pede portanto, uma análise apurada quanto aos fatos alegados;  e quanto à empresa MINHO 

ARQUITETURA LTDA,  alega que foi exigido no T R  item 16.1 – que todas as propostas técnicas – sejam 

apresentadas no formato A-4 e fonte especifica – usando o formato não regulamentar pelo Edital;  há um problema 

também na formatação dos Curriculuns- pois, ultrapassam a quantidade de laudas exigidas – conforme item 16.2. – 

também não foram encontradas as  REGULARIDADES perante o Conselho de Classe da Categoria, conforme item 

15.1 do T R – e  por  não  haver  a  prova de regularidade,  o  Diploma do profissional  Sr. José Dionisio – fora   
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apresentado na forma cópia simples, sem a devida autenticação;  não consta o índice e sua proposta técnica não está 
toda  numerada,  bem como, não há termo de encerramento; não há Declaração de Aceite  por parte dos profissionais  
indicados para a compor a equipe técnica.  O  CAT  nr. 1795  e  1656  -  foram apresentados na forma simples sem a 
devida autenticação;  quanto aos CATs da parte operação – os mesmos apresentados fogem ao objeto licitado;  além 
de não apresentar a Certidão de Regularidade da Pessoa Juridica  perante o Conselho de Classe – pede portanto, 
apuração dos fatos.========================================================================== 
 

A representante da empresa KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA faz constar em ata que as alegações por 

parte da empresa L C N ARQUITETURA EIRELI não são procedentes, pois, tais documentos já foram 

apresentados no Envelope de Habilitação – 1ª. Fase do certame; E, quanto ao eng. Lucas Carvalho – o seu CAT 

está e faz parte de sua proposta técnica, ficando no aguardo das decisões da Compel e da equipe técnica, para 

posterior pronunciamento. =========================================================================== 

O representante da empresa MINHO ARQUITETURA LTDA faz constar em ata que as alegações por parte da 

empresa L C N ARQUITETURA EIRELI não são procedentes, pois, tais documentos já foram apresentados no 

Envelope de Habilitação – 1ª. Fase do certame; ficando no aguardo das decisões da Compel e da equipe técnica, 

para posterior pronunciamento.======================================================================= 

Registrados todos os fatos / atos aqui mencionados e, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente  e 

Equipe 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 setembro de 2019. 
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