
1ª  ATA  – SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS 

ENVELOPES  DE  HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA nº 011/2019 
 

Data Abertura: 26 de agosto de 2019, Horário: às 09:00 hs. 
 

Objeto: Contratação de empresa para a execução das obras do Programa de Urbanização Integrada na 
Bacia do Rio Camaçari – FASE 1, integrante do Programa de Saneamento Integrado do Ministério das 
Cidades – PAC 2. Na fase 1,estão previstas intervenções nos trechos denominados de 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 
do Rio Camaçari e 13.3 do Rio Pedreiras,  localizado no Município  de Camaçari – Bahia 
 

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

informações do Edital da CONCORRÊNCIA nº. 011/2019, compareceram  as seguintes empresas: 
 

Relação das Empresas Participantes nesta Sessão do Certame: 
 

 

001 – DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Eduardo Augusto Esteves Silva  

PORTADOR DO RG nֻº 241476501 

002 – MRM CONSTRUTORA LTDA 
Representante Legal – Sr(a)  Janielson Souza de Oliveira 

PORTADOR DO RG nº 1398939706 

 

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

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de 2019 às 09:00 horas, no auditório do Gabinete do 
Prefeito - Centro Administrativo – Prédio (verde), esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação - 

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

desta sessão pública é, receber e credenciar, recolher os Envelopes Habilitação e Propostas 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 ============================================================================================= 
 

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, o Presidente e equipe, repassou 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 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 à 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 legal da empresa D P BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA faz constar em ATA 
que a empresa MRM não atende ao item 7.1.5, comprovação de capacidade técnica operacional, deixando 
de atender aos quantitativos exigidos nos itens 1 e 2. O questionamento será analisado internamente.====  
 
O representante legal da empresa MRM CONSTRUTORA LTDA faz constar em ATA que nada tem a 
questionar, ficando ao aguardo das decisões da COMPEL.======================================  
 
Participou também desta sessão, como ouvinte, o sr. José Augusto Rodrigues Leite, RG 0159763193, 
representante da empresa PEJOTA CONSTRUÇÕES. 
 
 
 
 



Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e 
rubricas na referida documentação/propostas de preços e, com o consentimento de todos, solicitou e 
recolheu toda a documentação / propostas de preços; Ato seguinte, o Presidente e equipe, comunica à 
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 e equipe suspendem a sessão para análise interna da documentação de 
habilitação e dão  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, 26 de agosto de 2019. 
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002 – MRM CONSTRUTORA LTDA 
Representante Legal – Sr(a)  Janielson Souza de Oliveira 

 
 
 
 

 

 

 


