
 ATA DA CONC nº 017/2019                                                                                                                                           1 

1ª  ATA  –  SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO  E  ABERTURA  DOS 
 

 ENVELOPES DE HABILITAÇÃO  -  CONCORRÊNCIA nº 017/2019 
 

 

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

Objeto: Contratação de empresa de arquitetura e engenharia para prestação de serviços de consultoria especializada na 

elaboração de estudos, projetos básicos, projetos executivos e prestação de serviços técnicos especializados 
correlatos, nas áreas de infraestrutura, intervenções urbanísticas e edificações institucionais, no município de 
Camaçari. 

 

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

informações do Edital da CONCORRÊNCIA nº 017/2019, compareceram perante esta sessão as  empresas: 
 

001 –  CONSÓRCIO CAMAÇARI ARQUITETURA E ENGENHARIA  
Representante Legal – Sr(a) Dielson Soares Pereira 

PORTADOR DO RG nº 0257645861 

002 – GLOBO ENGENHARIA EIRELI 
Representante Legal – Sr(a) Marcos Silva de Oliveira 

PORTADOR DO RG nº 0533873177 

003 – CONCREMAT  ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 
Representante Legal – Sr(a) Andre Clemente Correia da Silva 

PORTADOR DO RG nº 3690280 

004 – CARAMELO  ARQUITETOS ASSOCIADOS 
Representante legal –  Sr(a). Adriana Pinto Coelho 

PORTADOR DO RG nº 0912075333 

005 – BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA  (CONSORCIO BMB) 
Representante Legal – Sr (a) Natali Rodrigues Bezerra Lima 

PORTADOR DO RG nº 1005678278 

006 – OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Priscila Santos Cardoso 

PORTADOR DO RG nº 1357705484 

007 –NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A / RK ENGENHARIA 

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

PORTADOR DO RG nº 2975741 

008 – URBE PLANEJAMENTO URBANO, REG., PROJ. ESTRAT. E ARQ. LTDA 
Representante Legal – Sr(a) André Pinho Joazeiro 

PORTADOR DO RG nº 0445696370 

 

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

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) horário das  09:00 horas, no 
auditório do Prédio Vermelho - Centro Administrativo- Camaçari - BA, esteve reunida a  Comissão Permanente de 

Licitação - COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 7166/2019 (devidamente Publicado no Portal), cuja finalidade 

desta sessão pública é, receber e efetuar o credenciamento, recolher os Envelopes Habilitação, Propostas 

Técnicas e Propostas de Preços  e de imediato, efetuar o credenciamento dos interessados e a seguir, abrir os 

Envelopes de Habilitação das empresas participantes 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 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 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 TÉCNICAS e 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  e o que ocorrer oportunamente. 
 
Dentre as empresas participantes, se autodeclararam como EPP/ME a seguinte empresa GLOBO ENGENHARIA 

EIRELI.  
O Sr. Presidente registra ainda a presença da estudante de Direito a Sra. Carine Souza de Oliveira, portadora do RG 
1602783250, apenas como ouvinte do CERTAME. 
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Registro ainda também que o representante da empresa URBE PLANEJAMENTO URBANO, REG., PROJ. ESTRAT. E 

ARQ. LTDA, ainda na fase de credenciamento, lacrou e entregou o envelope da proposta técnica.    
Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os possíveis questionamentos e/ou observações para os 
interessados, caso queiram registrar ATA. ======================================================= 
 
O representante da empresa NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A faz constar em ATA  que a empresa 
URBE PLANEJAMENTO URBANO, REG., PROJ. ESTRAT. E ARQ. LTDA não apresentou no credenciamento o termo de 
constituição do consórcio.                                           
 
O representante da empresa BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (CONSORCIO BMB)                                         
faz constar em ATA  que foi feito um pedido de esclarecimento do item 04 ao 09 somente foi disponibilizado no site 
da prefeitura no dia da abertura do CERTAME e devido a isso a empresa não teve tempo hábil para tomar 
esclarecimentos e atender as novas orientações da COMPEL.                                           
 

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 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 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, 29 de outubro de 2019. 

 

EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 
 

001 –  CONSÓRCIO CAMAÇARI ARQUITETURA E ENGENHARIA  
Representante Legal – Sr(a) Dielson Soares Pereira 
 

 

002 – GLOBO ENGENHARIA EIRELI 
Representante Legal – Sr(a) Marcos Silva de Oliveira 
 

 

003 – CONCREMAT  ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 
Representante Legal – Sr(a) Andre Clemente Correia da Silva 

 

 

004 – CARAMELO  ARQUITETOS ASSOCIADOS 
Representante legal –  Sr(a). Adriana Pinto Coelho 
 

 

005 – BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA  (CONSORCIO BMB) 
Representante Legal – Sr (a) Natali Rodrigues Bezerra Lima 
 

 

006 – OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Priscila Santos Cardoso 
 

 

007 –NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A 
Representante Legal – Sr(a) Soraia de Cácia Alves Hohlemverger 
 

 

008 – URBE PLANEJAMENTO URBANO, REG., PROJ. ESTRAT. E ARQ. LTDA 
Representante Legal – Sr(a) André Pinho Joazeiro 

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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Carneiro 
Presidente em 
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Apoio 
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Apoio 
 

Antônio Sérgio M 
de Sousa 

Apoio 
 

Marilia Ribeiro 
Nunes 
Apoio 

 

 
José Múcio Jarjor  

Montenegro 
Apoio 

 


