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ATA DE ABERTURA - 1ª SESSÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2021 

 
Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, às nove horas, na Sala de Reunião da 
Câmara Municipal de Camaçari, situada na Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nº., Centro Administrativo, 
Camaçari - Bahia, reuniram-se em  sessão pública os membros da Comissão de Licitação da Câmara 
Municipal de Camaçari, composta pela Presidente ALINE OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA, e os membros  
FABSON DE FREITAS DE ASSIS, CÁSSIO DANIEL DE BRITO LEAL E GILBERTO SANTOS MOREIRA, 
para proceder com a Licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo "Técnica e Preço", cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de arquitetura para prestação de 
serviços técnicos de levantamento cadastral, levantamento topográfico, sondagem, elaboração de projetos 
arquitetônicos, projetos estruturais, de urbanização e paisagismo, compatibilização de projetos, projetos de 
sinalização e comunicação visual para adequação da Câmara Municipal de Camaçari – CMC às normas de 
acessibilidade, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 em consonância com a  Lei Municipal 803/2007.  
Ato contínuo, foi requerido pela Presidente a Certidão de Cadastramento dos licitantes presentes, emitidas 
pelo setor de Supervisão de Manutenção na fase de Pré-Cadastramento conforme previsto no ITEM 6 do 
Edital. A empresa LIV ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA nas pessoas de Jon Maicon Gomes Santos, 
CPF 056.600.495-08 e Rafaela Barbosa de Souza, CPF 069.106.625-63, participou da sessão na condição 
de ouvinte acompanhando a realização de todos os atos. Apresentado a Certidão de Pré Cadastro 
juntamente com a documentação de credenciamento pela empresa TERRA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, verificou-se credenciada para o certame. Restando assim, licitante 
credenciada, a empresa:  

TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ 22.871.938/0001-10, representada por 
Aurelino Coelho Lima Neto, CPF 978.568.945-04;  
 
Foram passados os documentos de credenciamento para análise e rubricas pelos membros da comissão e 
posteriormente aos interessados presentes. Seguiram os procedimentos sem questionamentos para os 
documentos analisados. Ato contínuo, foram recebidos os envelopes A, B e C da empresa credenciada, 
sendo aberto o envelope A (HABILITAÇÃO), e de mesma forma, foram passados os documentos para vistas 
e rubricas pelos membros da comissão e posteriormente aos interessados presentes. Sem impugnações ou 
questionamentos, Declarou-se Habilitada a empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA. Seguiu com a abertura do envelope B (PROPOSTA TÉCNICA), sendo analisados por comissão e 
presentes, sem questionamentos, segue para análise interna por setor competente, sendo o resultado da 
análise posteriormente publicados no Portal da Transparência da CMC e/ou Diário Eletrônico do próprio 
Órgão. Por final, a Presidente franqueou a palavra ao licitante para observação, reclamação ou impugnações 
que entenderem cabíveis. Sem registros contrários aos documentos analisados. Nada questionou. 
 
Quantos o Envelope C (Propostas de Preços), estes ficarão retidos em poder da Copel, devidamente 
lacrados/rubricados no seu vinco, para posterior abertura em fase e data oportuna. 
 
Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 10:53h, sendo lavrada a presente ata, que lida 
e aprovada vai assinada pela Comissão e presentes.  
 
 
ALINE OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA FABSON DE FREITAS DE ASSIS 
Presidente Membro 
 
CÁSSIO DANIEL DE BRITO LEAL     GILBERTO SANTOS MOREIRA 
Membro Membro 
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