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2ª ATA - SESSÃO DE CREDENCIAMENTO  e  ABERTURA  DO ENVELOPE   DE 

HABILITAÇÃO (da empresa EPP – Me) amparada pela Lei 123.  

 

- TOMADA DE PREÇOS nº 015/2019 
 

Data Abertura: dia 22 de outubro de 2019 Horário: às  08:30 hs 
 

 

Objeto: contratação de empresa de engenharia para construção de duas pontes em estrutura de madeira de lei, a 

primeira ligando Rancho Alegre a região de Fonte das Pedras, com vão de 650,00m e largura de 2,20m, 

em Arembepe e outra ligando Galo Assanhado a região de Areias, com vão de 175,00m e largura 2,20m, 

em Jauá, ambas no município de Camaçari - Bahia (conforme planilhas e demais anexos).===================== 
 

Relação das empresas participantes da 1ª. sessão  e  que se interessaram a participar desta sessão: 
 

001 – NTW Engenharia, Obras e Serviços LTDA 

Representante Legal – Srª. Ronaldo Santos Oliveira  

PORTADOR DO RG nº 479838500 

002 – Cerqueira Correira Engenharia LTDA 
Sem Representante Legal  

Sem Representante Legal  

002 – DFG Construções e Projetos TDA 

Sem Representante Legal 

Sem Representante Legal  

 

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

 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) horário das 08:30 horas, no auditório da 

SESAU /SEDUC – (prédio vermelho) - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação - Compel, 

designada pelo Decreto Municipal n° 7166/2019 (devidamente Publicada no Portal), com a finalidade de em sessão pública, 

Demonstrar a inviolabilidade / lacre dos envelopes que ficaram retidos em poder da Compel e; logo de imediato, efetuar o 

credenciamento dos interessados e nesta mesma sessão,  abrir o Envelope de Habilitação da empresa NTW 

Engenharia, Obras e Serviços LTDA que amparada pela Lei 123 (micro & pequenas empresas) concordou apresentando 

sua proposta de preços, cobrindo a proposta de preços da 1ª. classificada Cerqueira Correira Engenharia LTDA, o que 

foi aceito pela Comissão Permanente de Licitação, 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 ====================================== 

 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura do Envelope de Habilitação  da 

NTW Engenharia, Obras e Serviços LTDA, que de imediato, o Presidente da Comissão e Equipe, repassa toda a 

documentação de habilitação para o conhecimento, análise e rubrica de todos os presentes ====================== 
 

Ato contínuo o Presidente e equipe recolheu toda a documentação de habilitação e, neste mesmo instante, coloca 

a palavra a disposição dos licitantes para se manifestarem e caso queiram; fazerem seus questionamentos  e/ou 

observações quanto as demais propostas de seus concorrentes. ======================================================= 

 

E, após registrados todos os fatos / atos desta sessão, o Presidente da Comissão e Equipe comunica que os fatos 

serão analisados internamente e breve/oportunamente, quando do resultado, fará a divulgação / publicação no 

Portal de Compras do Município e D O E para o conhecimento de todos ============================================== 
 

Fase seguinte, 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. ===================================================  
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Camaçari, 22 de outubro 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 

 
 

Marilia Ribeiro 
Nunes 
Apoio 

 
José Múcio Jarjor 

Montenegro  
Apoio 

 

 

EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 

 

 

001 – NTW Engenharia, Obras e Serviços LTDA 

Representante Legal – Srª. Ronaldo Santos Oliveira  

 

 

002 – Cerqueira Correira Engenharia LTDA 
Sem Representante Legal  

Sem Representante Legal  

002 – DFG Construções e Projetos TDA 

Sem Representante Legal 

Sem Representante Legal  

 


