
 2° ATA DE ABERTURA DA CONCORRENCIA N° 008-2019 – R e e d i ç ã o  

2ª  ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO   E   ABERTURA DO  ENVELOPE 

DE    HABILITAÇÃO   -    CONCORRÊNCIA nº 008/2019. 
 

 
Abertura Desta Sessão: dia 27 de agosto de 2019  Horário:  14:00 hs 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na conservação e manutenção de estradas vicinais e ruas não 
pavimentadas da Sede e Costa no Município de Camaçari (conforme projeto e demais peças que compõem o Edital)  
 
Relação das empresas participantes da 1ª. fase e que se fizeram presentes   nesta  Sessão,  sendo  elas: 
 

001 – A M M Empreendimentos Ltda – 03.997.365/0001-20 
Representante Legal – Sr Caio Cruz Sampaio 

PORTADOR DO RG nº 1343709105 

002 – P J Construções e Terraplenagem Ltda 03.174.004/0001-84 
Representante Legal – Sr José Augusto Rodrigues Leite 

PORTADOR DO RG nº 0159763193 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  2ª ATA,  assim  descrito 
 

Aos 27 (sete) dias do mês de agosto do ano de 2019 (dois mil e dezenove) Horário: às 14:00 horas, no auditório do Prédio da SESAU / SECAD 
“prédio vermelho” - térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação - Compel,  designada pelo Decreto Municipal 
n° 7084/2019, devidamente publicado no Portal de Compras, cuja finalidade desta sessão pública, é demonstrar o lacre / inviolabilidade dos 
Envelopes   de   Habilitação que ficaram retidos lacrados /rubricados por todos; e de imediato, efetuar o credenciamento dos interessados e logo a 
seguir, abrir o Envelope da empresa melhor classificada na fase anterior  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 início efetivo aos trabalhos da sessão, recolhendo o 
credenciamento dos possíveis 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. Esteve também nesta sessão o sr. José do Patrocínio Lessa Lima como ouvinte. ========== 
 
Fase seguinte, o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura do Envelope de Habilitação da empresa A M M 
Empreendimentos Ltda, já numa fase mais avançada 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 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. ============================================================================================. 
 
E, finalmente, não havendo quaisquer questionamentos, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão 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, 27 de agosto de 2019. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 
 

 
 
 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em 
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Rodrigues Santos 

Apoio 

Ricardo Santos 
Santana  

Apoio  

Antônio Sérgio 
Moura de Sousa 

Apoio 

 
 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio 

José Múcio Jarjor 
Montenegro  
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EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 

 
 

A M M Empreendimentos Ltda – 03.997.365/0001-20 

Representante Legal – Sr Caio Cruz Sampaio 

 

P J Construções e Terraplenagem Ltda 03.174.004/0001-84 

Representante Legal – Sr José Augusto Rodrigues Leite 

 

 


