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1ª A T A - SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

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

Data Abertura: 22 de agosto 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 – Ba. 

Dentre os diversos acessos ao portal do Município por possíveis interessados e, que tiveram acesso às 

informações do Edital da Tomada de Preços nº 009/2019, compareceram as seguintes empresas: 

Relação das Empresas Participantes nesta Sessão do Certame: 
 

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  1ª ATA,  assim  descrito 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 09:00 horas, no auditório 

da SESAU - Centro Administrativo – Prédio (vermelho), esteve reunida a Comissão Permanente de Licitação - 

COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 7084/2019 (devidamente Publicado no Portal), cuja finalidade desta 

sessão pública é, receber e credenciar, recolher os Envelopes Habilitação e Propostas Técnicas e de Preços e 

de imediato, efetuar o credenciamento dos interessados e 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. ======== 

Dentre as empresas participantes, se autodeclararam como EPP / Me as seguintes empresas KS ARQUITETURA 

E CONSTRUÇÃO Ltda e LCN ARQUITETURA EIRELI. ====================================================== 

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 

Habilitação das citadas empresas e de imediato, foram repassados todas as habilitações para o conhecimento, 

rubrica, análise e o pronunciamento por parte dos licitantes presentes; enquanto isso, o Presidente solicitou aos 

presentes que rubricassem todos os ENVELOPES DE PROPOSTAS TÉCNICA e de PROPOSTA 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 de habilitação. ======================================================================== 

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

O representante da empresa LCN ARQUITETURA EIRELI faz constar em ata que a empresa MINHO 

ARQUITETURA LTDA não cumpriu o item 8.2.4, b ao não identificar o quadro 8 bem como o subitem b.4, pede 

apuração e analise por parte da COMPEL.Com relação a empresa KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA com 

relação ao item 8.2.4 ao quadro 08 existe duplicidade de cargo e função para o arquiteto Davi Silva que ocupa dois 

cargos e o arquiteto Villi que também ocupa dois cargos. Ainda no mesmo item no subitem b.4 o Termo de 

Compromisso deve ter assinatura mutua e somente contem a assinatura do Profissional======================= 
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O representante da empresa KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA faz constar em ata que a empresa 

MINHO ARQUITETURA LTDA não identificou o quadro da Equipe Técnica e o a certidão de quitação dos seus 

profissionais.========================================================================================   

O representante da empresa MINHO ARQUITETURA LTDA informa que nada tem a comentar e aguarda as 

decisões da COMPEL.========================================================================================= 

Registrados todos os fatos / atos aqui mencionados e, 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, 22 de agosto de 2019. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em 

Exercício 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 

Ricardo Santos 
Santana 

Apoio 

Antônio Sérgio 
Moura de Sousa 

Apoio 

 
 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio 

 
 

José Múcio Jarjor 
Montenegro 

Apoio 

 

EMPRESAS PARTICIPANTES / ASSINATURAS REPRESENTANTES 

 

 

KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Ltda.  

Representante Legal – Sr.ª Karla Shcleu Anunciação 

 

LCN ARQUITETURA EIRELI  

Representante Legal – Srª. Lucinei Caroso Neiva 

 

MINHO ARQUITETURA LTDA  

Representante Legal – Sr. José Fernando Marinho Minho  

 

 


