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1ªATA – SESSÃO DECREDENCIAMENTO EABERTURADOS 
ENVELOPES DE HABILITAÇÃO-CONCORRÊNCIA nº 029/2019 

 
 
Data Abertura: 27 de dezembrode 2019, Horário: às 09:00hs. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção e requalificação da Praça de Jauá, no distrito de Abrantes, do 
município de Camaçari – BA.(conforme projeto básico, Planilhas e demais anexos). 
 
Dentre os diversos acessos ao portal do Município por possíveis interessados e, que tiveram acesso às informações do Edital da 
CONCORRÊNCIA nº029/2019, compareceramperante esta sessão as seguintes empresas: 
 

RELAÇÃODASEMPRESAS  PARTICIPANTES  E  SEUS  REPRESENTANTES 

 
Registrosdos fatosque foramnarrados  nesta 1ª Sessão , assim  descrito 

 
Aos27 (vinte e sete)dias do mês dedezembrodo ano de2019 (dois mil e dezenove)horário das09:00 horas, no auditório da Sesau 
/Seduc- Centro Administrativo – Prédio (vermelho), esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação - COMPEL,designada pelo 
Decreto Municipal n° 7166/2019 (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 osEnvelopes de Habilitação das empresas participantes do certame,cujoobjeto 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, julgoue decidiuque 
todas as empresas presentes foram consideradas credenciadas. ==================================================== 
 
Dentre as empresas participantes, as empresas se autodeclararam como EPP / ME a VIRTUS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 
LTDA.=================================================================================================== 
 
Fase seguinte,o Presidente e equipe, 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 ashabilitações 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 
documentaçãode habilitaçãoe, com o consentimento de todos, solicitou e recolheutoda adocumentação de habilitação;Ato seguinte, o 
Presidente e equipe, comunica à todos os presentes que após análise de detalhada e julgamento em sessão, com o seguinte 
resultado:Resultado da Analise: ============================================================================= 
 
Quanto a Habilitação das licitantes: CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA; SANJUAN ENGENHARIA LTDA; R C I 
CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA, HAYEK CONSTRUTORA LTDA atenderam de forma satisfatória ao exigido no Edital de 
convocação.============================================================================================== 

001 – CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal – Sr.(a) Carlos Eduardo Santos dos Reis  

Portador do RG nº 182392503                                                 

002 – SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Soraia Andrade Martins  

Portador do RG nº 0303714220 

003 – SANJUAN ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a)   Natalia Lobo Oliveira 

Portador do RG nº 1131781236 

004 – SANEANDO – PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Priscila Santos Cardoso 

Portador do RG nº 1357705484 

005 – HAYEK CONSTRUTORA LTDA 
Representante legal –Sr(a) – Gabriela de Moura Oliveira 

Portador do RG nº 0945651805 
 

006 – G3 POLARISSERVIÇOS EIRELI 
Representante Legal – Sr.(a) Marcelo Cerqueira de Lima 

Portador do RG nº 932948910 

007 – VIRTUS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA 
Representante Legal –Sr(a) – Rivanildo Borges Chaves 

Portador do RG nº 740252950 

008 – RCICONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA 
Representante Legal –Sr(a) Moacyr de Sant Ana 

Portador do RG nº 1258009 
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A empresa SANEANDO PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NÃO apresentou para a Comprovação de 
capacidade técnico-operacional, a quantidade mínima exigida para as parcelas de maior relevância. Os Atestados apresentados em 
nome da licitante, não comprovam a quantidade mínima exigida nos itens de maior relevância, conforme o item 7.2.4 alínea C.1 do 
Edital. ===================================================================================================== 

 
A empresa G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, NÃO apresentou para a Comprovação de capacidade técnico-operacional, a 
quantidade mínima exigida para as parcelas de maior relevância. Os Atestados apresentados em nome da licitante, não comprovam a 
quantidade mínima exigida nos itens de maior relevância, conforme o item 7.2.4 alínea C.1 do Edital.============================ 
 
A empresa VIRTUS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, NÃO apresentou para a Comprovação de capacidade técnico-
operacional, a quantidade mínima exigida para as parcelas de maior relevância. Os Atestados apresentados em nome da licitante, não 
comprovam a quantidade mínima exigida nos itens de maior relevância, conforme o item 7.2.4 alínea C.1 do Edital., assim como 
também não atendeu aos itens 7.2.4, alínea G e não apresentou o Registro do Técnico de Segurança no Ministério do Trabalho.====== 
 
A empresa SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA, Não atendeu ao item 7.2.2, alínea a, pois apresentou cartão de CNPJ de outra pessoa 
jurídica. CNPJ nº 22.983.171/0001-10, nome empresarial: SPE BRISAS DO CAPIVARA LTDA.============================== 
 
A COMPEL informa que a empresa G 3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI protocolou e entregou os envelopes de habilitação e preços no 
dia 26/12/2019 na recepção da COMPEL no prédio vermelho do Centro Administrativo.  
 
Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis interessados, caso queiram 
registrarATA-assim  descrito / detalhado, se houver. 
 
O representante legal da empresaCONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA..faz constar em ATA que a empresaVIRTUS 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA não apresentou atestado técnico operacional. Com relação a empresa SANEANDO – 
PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA não apresentou o atestado técnico operacional e profissional, bem como, 
deixou de cumprir o item 7.2.5-a1 quanto a certidão de regularidade profissional está vencida desde 15/10/2019. E a empresa G 3 
POLARIS SERVIÇOS EIRELI não apresentou a atestação de execução de cravação de estaca e execução de DECK.   
 
O representante legal da empresaHAYEK CONSTRUTORA LTDAfaz constar em ATA que as empresasVIRTUS CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTES LTDA e G 3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI não apresentaram a qualificação operacional da empresa.  
 
O representante legal da empresaVIRTUS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDAfaz constar em ATA que a 
empresaSANTACRUZ ENGENHARIA LTDA não apresentou a certidão do contador do registro do balanço. 
 
Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na referida 
documentação habilitaçãoe, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu toda a documentação e 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 edãoa 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 dezembrode 2019. 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Antônio Sérgio 
M de Sousa 

Apoio 

Erasmo 
Antônio R. 

Santos 
Apoio 

ManoelLuiz 
Costa 

Rodrigues 
Apoio 

ManoelAlvesCarneiro 
Apoio 

Marilia Ribeiro 
Nunes 
Apoio 

 
José 

MúcioJarjor 
Montenegro 

Apoio 

 
 
 
 
 

Ana Carolina 
Iglesias de S 
R. Santana 

Apoio 

 
 
 
 
 
 
JussaraSouza 

de Oliveira 
Apoio 
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EMPRESASPARTICIPANTES/  ASSINATURAS  REPRESENTANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

001 – CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal – Sr.(a) Carlos Eduardo Santos dos Reis  
 

 

002 – SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Soraia Andrade Martins  
 

AUSENTOU-SE  

003 – SANJUAN ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a)   Natalia Lobo Oliveira 

AUSENTOU-SE 

004 – SANEANDO – PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Priscila Santos Cardoso 
 

AUSENTOU-SE 

005 – HAYEK CONSTRUTORA LTDA 
Representante legal –Sr(a) – Gabriela de Moura Oliveira 
 

 

006 – G 3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 
Representante Legal – Sr.(a) Marcelo Cerqueira de Lima 
 

AUSENTOU-SE 

007 – VIRTUS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA 
Representante Legal –Sr(a) – Rivanildo Borges Chaves 
 

 

008 – R C ICONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA 
Representante Legal –Sr(a) Moacyr de Sant Ana 
 

 


