
3ª ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO  E ABERTURA  DO  ENVELOPE   

DE   HABILITAÇÃO  –TOMADA DE  PREÇOS nº 008/2019 
 

 
Abertura desta Sessão: dia 26 de  setembro de 2019  Horário: as 09:00hs  

 
Objeto: contratação de consultoria especializada para acompanhamento técnico de obras de arte especiais, ajustes de projeto 

e elaboração de “as built” no município de Camaçari, visando o atendimento aos requisitos relativos à capacidade resistente, 
segurança, desempenho em serviço e durabilidade, conforme previstos nas normas da ABNT, Projeto Básico, Planilhas e 
demais anexas ao processo.================================================================================================= 

 

Dentre as empresas participantes da 1ª. e da 2ª. Fase do certame, demonstrou interesse e participou desta fase as seguintes 
empresas: 
 

001 –RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

Representante Legal – Sr(a) Soraia de Cácia Alves Hohlemverger 
Portador (a) do RG nº 2975741 

002 – M B  ENGENHARIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES 

Representante Legal – Sr(a) Lucas Meira Santos 
Portador (a) do RG nº 95.974203  

003 – PROJEKT – PROJETO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA 
Sem Representante Legal  

Sem Representante Legal 

 

Registros dos fatos que foram  narrados  nesta 3ª ATA / SESSÃO, assim  descrito 
 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 09:00 horas, no auditório 
do prédio vermelho da Secretaria de Saúde / Educação - térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão 
Permanente de Licitação - Compel, designada pelo Decreto nº. 7143/2019 - publicado no Portal do Município, cuja 
finalidade desta sessão pública, é demonstrar o lacre / inviolabilidade dos Envelopes de Habilitação que ficaram 
retiros lacrados em poder da Compel e, ato seguinte, efetuar o credenciamento dos interessados e logo a seguir, 
abrir o Envelope de Habilitação da empresa R K ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA melhor classificada no 
certame, cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo da 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, 
julgaram e decidiram que todas as empresas presentes foram consideradas credenciadas. ================== 
 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura do Envelope de 
Habilitação da empresa R K ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e neste mesmo instante, o Presidente da 
Comissão e equipe, repassou toda a  Documentação / Habilitação para o conhecimento, rubrica, análise e 
pronunciamento por parte dos licitantes presentes. Dando sequência aos trabalhos da sessão, o Presidente e 
equipe, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na referida documentação e, com o consentimento de 
todos, solicitou e recolheu toda a documentação===================================================================================== 
 

Ato seguinte, o Presidente comunica à todos os presentes que referida documentação será analisada e julgamento 
“internamente” e o resultado sobre esta fase,será dada publicidade no Portal de Compras  e DOE e o que ocorrer. = 
 

Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis interessados, 
caso queiram registrar em ATA, assim descritos:===================================================================================== 

 

O representante da empresa    M B  ENGENHARIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES   faz constar em ATA que em 
relação a documentação da empresa RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  no tocante ao item 9.e sub item 9.1 
tem se o descumprimento quanto a apresentação dos documentos mencionados no referido item no qual não foi 
apresentado os originais para autenticação dos mesmos principalmente na parte técnica e demais documentos; 
pede portanto a COMPEL  que analise e julgue os fatos.  =========================================== 
 
A representante da empresa  RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  faz constar em ATA que em relação ao 
argumentos da empresa M B  ENGENHARIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES  não são procedentes tendo em 
vistas que todos os documentos apresentados os que não estão autenticados são os que tem a sua validade por 
meio eletrônico e que todas as certidões técnicas e da empresa e dos responsáveis técnicos foram apresentados no 
primeiro envelope e se a comissão tiver qualquer dúvida com relação a sua autenticidade será verificado no primeiro 
envelope aberto proposta técnica e a comissão poderá verificar a sua autenticidade.  ======================= 
 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente e equipe 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, 26 de setembro de 2019. 
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EMPRESAS PARTICIPANTES  /  ASSINATURAS  REPRESENTANTES 
 
 

001 –RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

Representante Legal – Sr(a) Soraia de Cácia Alves Hohlemverger 
 

 

002 – M B  ENGENHARIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES 
 

Representante Legal – Sr(a) Lucas Meira Santos 

 

003 – PROJEKT – PROJETO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA 
Sem Representante Legal  

Sem Representante Legal 

 
 


