
ATA DA 3ª REUNIÃO – SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO DA 2ª. 

EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/2017 – R e e d i ç ã o 
 

 

Data Abertura: 06 de abril de 2018 - Horário: 09:00 horas 
 

Objeto. é a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de manutenção e 
adequação de Prédios Públicos no Município de Camaçari – Bahia=========================== 
 

Relação  das  Empresas  Interessadas em Participar  desta  Sessão,  assim registrado: 
 

SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA============================================================= 

Representante legal – Sr.(a) IRIS DANTAS MIRANDA................................RG nr. 877011117 
 

ASTEC  CONSTRUÇÕES  EIRELE – E P P======================================================= 
Constamos e registramos a ausência do representante legal da empresa===================================== 
 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta ATA,  assim  descrito 
 

Conforme aviso de convocação  publicado no portal de compras do município, do dia 05/04/2018, portanto, 

hoje, dia  06 (seis) dias do mês de abril do ano de 2018 (dois mil e dezoito) às 09:00 horas, no auditório 
do Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação do Município de 

Camaçari, COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 6828, alterado pelo Decreto Municipal nr. 6846 
de 01 de março de 2018, com a finalidade em sessão pública, demonstrar a inviolabilidade dos Envelopes 

de Habilitação que ficaram retidos em poder da Compel e, em seguida, abrir o Envelope de Habilitação 

da 2ª. empresa melhor classificada “SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA”, cujo objeto está descrito e 
explicitado no preâmbulo da ATA==================================================================== 
 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel, dá início 

efetivo aos trabalhos da sessão, abrindo o Envelope de Habilitação da empresa SANTA CRUZ 

ENGENHARIA LTDA e de imediato, repassando-a a representante da empresa para o conhecimento, 
análise e rubricas em todas suas folhas, que compõem a habilitação.================================ 
 

Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise 
e rubricas na referida documentação e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu toda a 
documentação; 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.========================================================= 
 

Fase seguinte, o Presidente da Compel, após ter registrado todos os questionamentos e as observações 
acima narradas, dá a sessão por encerrada e nada mais havendo a tratar ou a 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, 06 de  abril de 2018. 
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EMPRESAS  PARTICIPANTES  /  ASSINATURAS  REPRESENTANTES 

 
SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA 
 

Representante legal – Sr.(a) IRIS DANTAS MIRANDA _________________________________________________ 
 
 
ASTEC  CONSTRUÇÕES  EIRELE – E P P======================================================= 
Constamos a ausência do representante legal da empresa============================================ 


