
ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO   E   ABERTURA DOS ENVELOPES DE  HABILITAÇÃO -    
CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  nº 001/2019. 

 
 

Data Abertura: dia 30 de julho de 2019  às  09:00 hs 
 

Objeto: contratação de empresa especializada para construção e requalificação das áreas de acessibilidades 

(Distritos de Abrantes, Monte Gordo  e  Parque Verde II) - Município de Camaçari - Ba.(conforme Projeto Básico 

e Planilhas anexas ao processo).=============================================================================== 
 

Dentre as empresas participantes da 1ª. fase do certame, compareceram e enviaram seus representantes, as 
empresas abaixo citadas: 

 

 

001 – Q G  Construções e Engenharia Ltda. 

Representante Legal – Sr(a) Hugo Lima Souza Carmo 

PORTADOR DO RG nº 1473187001 

002 – D F G Construções a Ltda – Me 
Representante Legal – Sr.(a) Bianca Santana de Assis  

PORTADOR DO RG nº 1446744167 

003 – Reconart  Construtora  Ltda 
Representante Legal – Sr.(a) Robinson Vieira dos Santos  

PORTADOR DO RG nº 0268073279 

004 – Mila  Construções Ltda  
Representante Legal – Sr.(a) Eduardo Emilio Cruz Batista 

PORTADOR DO RG nº 0730614840 

005 – SanJuan Engenharia Ltda 
Representante Legal – Sr.(a) Maria da Purificação Santos do Prado  

PORTADOR DO RG nº 298382580 

006 – ASTEC  Construções “Eirelli” EPP 
Representante Legal – Sr.(a) Antonio Abelardo Soares dos Santos 

PORTADOR DO RG nº 412953749 

007 – Paixão Construções e Serviços 
Representante Legal – Sandro Augusto Nogueira Paixão 

PORTADOR DO RG nº 6609043 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  Sessão,  assim  descrito 
 

Ao dar início à sessão, o presidente e equipe tornam público aos interessados que, na data 29/07/2019, a empresa 

SANJUAN ENGENHARIA LTDA protocolou na recepção desta secretaria uma denúncia formal contra a empresa 

Mila Construções LTDA, alegando que seu sócio, Sr. Jarbas Frederico Cruz Batista, tem sociedade em mais de 
uma empresa do ramo da construção civil, apresentando anexos na qualidade de provas. Salienta-se que, por se 
tratar de questão jurídica, a COMPEL, através de seu presidente, dará seguimento normal aos trabalhos referentes 
ao processo licitatório tal qual foi publicado, e que tais fatos serão submetidos ao departamento jurídico da 
Administração Pública de Camaçari para apreciação e manifestação quanto ao mérito.======================= 
 

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 09:00 horas, no auditório da 
SESAU/SEDUC (prédio vermelho) - térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de 

Licitação - Compel, designada pelo Decreto Municipal n° 7084 publicado no Portal do Município - cuja finalidade 

desta sessão pública, é receber demonstrar a Inviolabilidade / lacre dos envelopes que ficaram retidos em poder da 

Compel; ato seguinte, o Presidente e equipe efetua o credenciamento dos interessados e a seguir, abrindo os 

Envelopes de Habilitação das empresas melhores classificadas em cada Lote, 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 ========= 
 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura dos Envelopes de 

Habilitação das empresas classificadas por lote,  assim  descrito: ======================================= 
 

Lote I – empresa Q G Construções e Engenharia Ltda, Lote I I – empresa Mila  Construções Ltda Lote I I I – 

empresa D F G Construções a Ltda – Me e Lote IV – empresa Reconart  Construtora  Ltda =================== 
 

Realizada / concretizada esta etapa, o Presidente da Comissão e equipe, repassou todas as 04 (quatro) 

HABILITAÇÕES para o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos licitantes presentes.======= 
 

Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e rubricas 

nas 04 (quatro) HABILITAÇÕES e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu toda a documentação; Ato 
continuo, 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, assim  descrito:================================================================= 



 

O representante da empresa Mila Construções Ltda faz constar em ATA que será oportunamente acostado ao 
processo o devido esclarecimento a respeito da falsa denúncia apresentada no dia 29/07/2019 pela empresa 

SanJuan Engenharia Ltda à esta comissão. Afirma que cabe ressaltar que a SanJuan procedeu de igual forma no 
município de Candeias com o único propósito de procrastinar o bom andamento do processo, mas não logrou êxito, 

afirmando ainda que a empresa SanJuan levantou informações falsas, distorcendo a realidade dos fatos. Pelo 
simples motivo, não há ilegalidade no fato do sócio de uma EPP pertencer ao quadro societário de uma empresa 
normal com participação não superior a 10% do capital. 
 
Registrados todos os questionamentos acima mencionados, o Presidente da Compel e equipe de apoio, comunica 
aos  presentes que os referidos questionamentos e documentação de habilitação, serão analisados internamente e, 
quando do resultado desta fase, fará o relatório e o publicará no Portal de Compras do Municipio, abrindo-se neste 
instante, o prazo recursal previsto no Edital e na  Lei em vigor=================================================== 

 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 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, 30 de julho de 2019. 
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