
ATA ABERTURA – SESSÃO DE CREDENCIAMENTO  E  ABERTURA DA 

HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA  nº 004/2019 – R e e d i ç ã o 
 

Data Abertura: 29 de julho de 2019, Horário: às 09:00 hs. 
 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução das obras de 
recuperação e duplicação do viaduto do trabalhador, localizado na cidade de Camaçari – Bahia==== 
 

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

às informações do Edital da CONCORRÊNCIA nr. 004/2019, compareceram  as seguintes empresas: 
 

Relação  das  Empresas  Participantes  nesta  Sessão  do  Certame: 
 

 

001 – TOP ENGENHARIA Ltda– 14.448.260/0001-39 
Representante Legal – Sr(a) Luiz Sandro Silva de Almeida  

PORTADOR DO RG nֻº 408215100 

002 – AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – 00.638.562/0001-65 
Representante Legal – Sr(a)  Luan Costa Miranda Rayres 

PORTADOR DO RG nº 1622078322 

003 – Andrade Mendonça Ltda– 03.746.272/0001-23 
Representante Legal – Sr(a) Jovenilton Alves dos Santos  

PORTADOR DO RG nº 00964780 

004 – Construtora Celi Ltda – 13.031.257/0001-52 
Representante legal –  Sr(a). Ana Maria Brito de Almeida 

PORTADOR DO RG nº 215442 

005 – RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA 15.143.548/0001-68 
Representante Legal – Sr.(a) Moacyr de Sant’ Anna 

PORTADOR DO RG nº 1258009 

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

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho 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 Andrade Mendonça faz constar em ATA que as empresas RCI CONSTRUÇÃO E 

MEIO AMBIENTE LTDA, AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA e Construtora Celi, não apresentaram o CRP 
correspondente ao período de registro do balanço, item 7.1.6, a1. Em relação à empresa AMF ENGENHARIA E 

SERVIÇOS LTDA, afirma que esta não apresentou protendidos nos atestados, conforme exigido pelo item 7.1.5, 
alíneas c.1 e c.2. Em relação a empresa TOP ENGENHARIA, afirma que esta não apresentou a garantia de 
participação exigida pelo edital, apresentando apenas o recibo. Solicita, portanto, análise e inabilitação das 
referidas empresas. ======================================================================= 
 
Fase seguinte, 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.  
 

Camaçari, 29 de julho de 2019. 
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EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 

 

 
001 – TOP ENGENHARIA LTDA – 14.448.260/0001-39 
Representante Legal – Sr(a) Luiz Sandro Silva de Almeida  

 
 
 

002 – AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – 00.638.562/0001-65 
Representante Legal – Sr(a)  Luan Costa Miranda Rayres 

 
 
 

003 – Andrade Mendonça Ltda – 03.746.272/0001-23 
Representante Legal – Sr(a) Jovenilton Alves dos Santos  

 
 
 

004 – Construtora Cel Ltdai – 13.031.257/0001-52 
Representante legal –  Sr(a). Ana Maria Brito de Almeida 

 
 
 

005 – RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA 15.143.548/0001-68 
Representante Legal – Sr.(a) Moacyr de Sant’ Anna 

 
 
 

 


