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2ª  ATA  de  Abertura   da   Habilitação                                              Concorrência   nrº 013/2021   

2ª   ATA  -  SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO    E    ABERTURA    DO  
ENVELOPE   DE   HABILITAÇÃO   DA   CONCORRÊNCIA  nº  013/2021 

 

Data Abertura: dia 30 de maio de 2022  Horário  das  09:00 hs 
 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução de serviços de 

requalificação, manutenção preventiva e corretiva em praças e equipamentos públicos – Sede e 
Costa do Município de Camaçari – Bahia ======================================== 

 
Entre as empresas licitantes e classificadas para esta fase foram: 
 

001 – INPAV  JMPN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 
Não enviou Representante legal   
007 – C S  CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Não enviou Representante lrgal   

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

 
Aos  30 (trinta) dias  do  mês  de  maio  do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois)  horário das 09:00 
horas, no auditório Secretaria de Saúde / Educação “Prédio vermelho” - Térreo - Centro Administrativo, 
esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação – Compel,  designada pelo  Decreto Municipal n° 
7.751/2022  devidamente publicado no Portal de Compras - cuja finalidade desta  sessão  é demonstrar  
o lacre / inviolabilidade  dos  Envelopes de  Habilitação  que ficaram retidos em poder da Compel, e de 
imediato  foi dado tolerância de mais  15 minutos para os prováveis retardatários;  a seguir não havendo 
interessados mesmo após a tolerância,  o Sr. Presidente e Comissão dá  por  iniciada a sessão,  cujo 
objeto está descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA.================================= 

 

Dando sequência, o Presidente e Membros da Comissão, na presença de todos, procedeu com a 
abertura do Envelope de Habilitação da empresa INPAV  JMPN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 
melhor classificada  no certame, após sua revalidação de Proposta de Preços===================== 
 

Fase seguinte a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO da referida empresa, fora disponibilizada a todos 
presentes para tomarem conhecimento e rubrica em todas as folhas.=========================== 
 

E registrados todos os atos / fatos,  o Presidente e Membros, informa que a  documentação será 
analisada e julgada internamente, e o resultado sairá divulgado no Portal de Compras e  também nos 
Diários Oficiais /  D O E e D O U ===================================================== 
 

Finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Sr. Presidente dá por encerrada a sessão e nada 
mais havendo a tratar, 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 e pelos 
representantes das empresas credenciadas. ======================================== 
 

Camaçari, 30 de maio de 2022. 
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