
  1ª   ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO    E    ABERTURA    DOS   
ENVELOPES  DE  HABILITAÇÃO  DA TOMADA  DE  PREÇOS Nº 010/2020  

   

TP  Nº 010/2020   

 

Data Abertura: Dia 21 de outubro de 2020  Horário das  09:00 hs 
 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de contenção e estabilização de encosta em solo grampeado localizada 
no Bairro de Catu de Abrantes, no Município de Camaçari/Ba. (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo). 

 
 

Dentre as diversas empresas que tiveram interesse de acessar ao Edital no Portal de Compras do Município, 
compareceram  perante  esta  sessão,  as  seguintes licitantes: 
 
 

001 – TECNOCRET ENGENHARIA LTDA - EPP 
Representante Legal – Sr. Daniel Roger Rocha Garcia Landeiro                           

PORTADOR DO RG Nº 0664718345 

002 – DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 
Representante Legal – Sr  Aurio Casar dos Santos 

PORTADOR DO RG Nº 1393658180 

003 – NTW ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS LTDA 
Representante Legal – Sr. Ronaldo Santos Oliveira  

PORTADOR DO RG Nº 479838500 

004 – CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS (Deixou envelopes e retirou-se) 
Sem Representante Legal. 

Sem Representante Legal 

 
 

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

 
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro do ano de 2020 ( dois mil e vinte ) horário das 09:00 horas, 
no auditório Secretaria de Saúde / Educação “Prédio vermelho” - Térreo - Centro Administrativo, esteve 
reunida a  Comissão Permanente de Licitação – COMPEL designada pelo Decreto Municipal n° 
7313/2020, devidamente publicado no Portal de Compras do Município, cuja finalidade desta Sessão 
Pública é, receber os Envelopes de Habilitação, Propostas de Preços e efetuar o credenciamento dos 
interessados e logo a seguir o Sr. Presidente resolve conceder mais 15 minutos para os possíveis 
retardatários conforme previsto no item 10.1 do Edital, transcorrido, o tempo de tolerância de 15 minutos  
foi iniciada a sessão e procedeu assim com a abertura dos 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, dará 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. ====================================================================== 
 
O representante da empresa CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS chegou ás 08:50 deixou os 
envelopes de Habilitação e Proposta de Preços e ausentou – se da Sessão às 09:06h. 
 
Dentre as empresas participantes e presentes se auto declararam como EPP / ME  as seguintes 
empresas: NTW ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS LTDA;  TECNOCRET ENGENHARIA LTDA – 
EPP; DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI. ==================================== 
 
Fase seguinte: O Presidente na presença de todos, procedeu com a abertura dos Envelopes de 
Habilitação das empresas e no mesmo instante, repassou toda a DOCUMENTAÇÃO de HABILITAÇÃO 
para o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos presentes, dando seqüência aos 
trabalhos da Sessão. O Presidente, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na referida 
documentação e com o consentimento de todos, solicitou e recolheu toda a documentação.============ 
 

Fase seguinte: O Presidente, abre espaço para os questionamentos e observações dos representantes 
legais das possíveis empresas interessadas, caso queiram registrar em ATA – Assim  descrito / 
detalhado: ===================================================================================== 
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Registrados os atos acima mencionados, o Sr. Presidente, perguntou aos presentes se gostariam de 
registrar alguma observação em Ata e as demais empresas a seguir o fizeram.========================= 
 

O representante legal da empresa: TECNOCRET ENGENHARIA LTDA - EPP faz constar em ATA  que a 
empresa: DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, sobre a documentação de Habitação apresentou o 
certificado de registro cadastral CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Camaçari, com data de validade em 15 de abril de 

2015, ou seja vencido, deixando de cumprir com o exigido no subitem 4.1 do Edital e sobre a empresa: NTW ENGENHARIA 
OBRAS E SERVIÇOS LTDA, pede a inabilitação da referida com os exigidos nas alíneas C.1 e C.2 do Subitem 7.1.5 do Edital, 
quanto a não comprovação de atestação técnico operacional e técnico profissional para os serviços de execução de solo 
grampeado. ======================================================================================= 
 

O representante legal da empresa: DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI faz constar em ATA  
sobre as empresas; TECNOCRET ENGENHARIA LTDA – EPP; NTW ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS LTDA; CS 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS o mesmo solicita a inabilitação pela não apresentação do documento obrigatório 
anexo 12: Índice de comprovação de atendimento das parcelas de relevância exigido no Edital.======================== 
 

Ato seguinte, registrados os questionamentos, o Presidente, comunica à todos os presentes que a 
análise, julgamento e resultado desta fase, serão realizados internamente, breve / oportunamente, 
quando do resultado oficial e será dada a publicidade da referida análise , fatos no Portal de Compras 
do Município e o que ocorrer oportunamente.====================================================== 
 

E finalmente após os registros de todos os fatos e questionamentos, o Presidente, salienta que a 
documentação, bem como os questionamentos, serão analisados internamente e que oportunamente, o 
resultado sairá divulgado no Portal de Compras do Município e também no D O E / D O U 
 

Quanto aos ENVELOPES DE PREÇOS – Estes ficarão retidos em poder da Comissão Permanente de 
Licitação - COMPEL, devidamente Lacrados / rubricados por todos para uma posterior abertura em data 
oportuna. 
 

E, finalmente, concluído os trabalhos desta Sessão, o Presidente dá a Sessão por encerrada e nada mais 
havendo a tratar ou constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai 
assinada por mim______________________________ Presidente, demais membros da Comissão de 
Licitação - COMPEL e pelos representantes legais das Empresas credenciadas. 
 

Camaçari, 21 de outubro de 2020. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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Presidente  da  COMPEL  
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Apoio 
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Rodrigues  

Apoio  
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  EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS  DOS REPRESENTANTES 

 
 

001 – TECNOCRET ENGENHARIA LTDA - EPP 
Representante Legal – Sr. Daniel Roger Rocha Garcia Landeiro      

 

002 – DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 
Representante Legal – Sr. Aurio Casar dos Santos 

 

003 – NTW ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS LTDA 
Representante Legal – Sr. Ronaldo Santos Oliveira  

 

 


