
LOTE  I I – Ata  da Sessão de Abertura do Envelope   de    Habilitação da empresa melhor 

classificada neste Lote e o que ocorrer - CONCORRÊNCIA PÚBLICA  nº 003/2018  
 

 

Data Abertura: 22 de maio de 2018 - Horário: às 09:00 horas. 
 

 

Objeto: Contratação de empresa para a confecção de redutor de velocidade, manutenção, conservação, 

recuperação de pavimentação em C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado a quente), e capeamento sobre 

pavimentação em paralelepípedos com C.B.U.Q na Sede e na Orla do Município de Camaçari -  Ba==== 
 
 

Relação  das  Empresas  Participantes  nesta  Sessão  da  Abertura Habilitação: 
 

001  - Liga  Engenharia  Ltda 
Representante Legal – Sr. (a) – Kiara Maria Dantas Oliveira  

RG nº 13.355.27133 SSP-Ba 

002  - Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda 
Representante Legal – Sr. (a) Rosa Maria de Azvedo da Silva 

RG nº 04526536-49 SSP-Ba 

 

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

Conforme publicação no Portal de Compras do Município dia 14/maio/2018, hoje, precisamente dia 22 

(vinte e dois) dias do mês de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito) às  09:00hs no auditório do Centro 
Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação do Município de Camaçari, 

COMPEL, designada pelo Decreto nº 6846 de 01/03/2018, alterado pelo Decreto nr. 6873/2018, do dia 16 

de maio de 2018, com a finalidade de demonstrar aos interessados, a “inviolabilidade” dos Envelopes de 
Habilitação que ficaram retidos sob o poder COMPEL e de imediato, na presença de todos, abrir o 

Envelope de Habilitação da empresa melhor classificada “Liga  Engenharia  Ltda” no lote I I - 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, procedendo a abertura do referido Envelope da citada empresa e de 
imediato, a Documentação de Habilitação fora repassada aos interessados para o conhecimento, rubrica, 
análise e pronunciamento por parte dos presentes quanto à documentação apresentada.================ 
 

Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe solicitaram e recolheram a 
documentação de habilitação; Ato continuo, abre espaço para os questionamentos, observações para os 
possíveis interessados, caso queiram registrar em ATA.============================================== 
 

A representante da empresa Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda alega que no tocante ao 
Técnico de Segurança do Trabalho, subitem 8.2.4 a.1 – solicita da Comissão de Licitação, verificar se foi 
apresentado o registro do profissional no Ministério do Trabalho e Emprego, conforme exigido em Edital, 

 

A representante da empresa Liga  Engenharia  Ltda  contra-argumenta que o registro do profissional, 

encontra-se comprovado na Carteira de Trabalho – vide folha 36 de sua documentação, emitida pela 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, bem como, comprovou através da Carteira 
Profissional Registrada junto ao CREA.==============================================================  
 

A DOCUMENTAÇAO DE HABILITAÇÃO – será analisada internamente e que em breve e 
oportunamente, quando do resultado da Análise da referida Documentação, será dada a publicidade no 
portal de compras do Município e o que ocorrer.====================================================== 
 

Fase seguinte, o Presidente da COMPEL, 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.====================================================== 
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Camaçari, 22 de maio de 2018. 
 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 

Presidente em exercício  

Antônio Sérgio Moura de 

Sousa 

Apoio 

Kézia Priscila 

Oliveira da Silva 

Apoio 

Jussara Souza de 

Oliveira 

Apoio 

Diego Manoel Oliveira da 

Paixão 

Apoio 

 

Relação das Empresas Participantes nesta  Sessão  de  Abertura  do  Certame: 
 
 
 

001  - Liga  Engenharia  Ltda 
Representante Legal – Sr. (a) – Kiara Maria Dantas Oliveira  

 

 

 

_______________________________________ 

002  - Campbel – Construções e Terraplenagem  Ltda 
Representante Legal – Sr. (a) Rosa Maria de Azevedo da Silva 

 

 

 

 


