
 3ª   ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO    E    ABERTURA    DO  
ENVELOPE  DE  HABILITAÇÃO   DA   TOMADA DE PREÇOS  nº  005/2021 

3ª  ATA –                                            abertura Envelope de Habilitação                          T  P  nrº 005/2021   

 
Abertura: dia 09 de dezembro  de 2021  Horário  das  09:00 hs 
 

Objeto: contratação de empresa especializada na instalação em espelho D`água de fontes luminosas ornamentais com 
efeitos interativos e lúdicos a serem  construídas na Praça de Eventos e Campo Tudão de Abrantes em Vila de 
Abrantes; na Praça da rua Ipanema – Verdes Horizontes; na Praça da rua da Matriz em Vila de Abrantes – na Praça 
da rua da Glória na Gleba  C  e  na Praça da rua Baurú – Novo Horizonte – Camaçari – Bahia==================. 

 

Dentre as empresas participantes da 1ª  e  da  2ª  fase  do certame, teve interesse  e enviou  representante  
perante  esta  sessão,  as  seguintes empresas: 
 

001 – Euroatlantica Brasil Ltda 
Representante legal – Sr.Alejandro Cabello Gonzalez 

SEM REPRESENTANTE  

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  3ª  Sessão,  assim  descrito. 
 
 

Conforme  Publicação  de  resultado  e  aviso de convocação portal  do  Município  e  DOE – portanto,  aos 09 (nove) 
dias do mês de dezembro  do ano de 2021 (dois mil e vinte e um)  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 por  Decreto Municipal  devidamente publicado no Portal de Compras do Município 
- cuja finalidade desta  sessão  é Demonstrar os lacres / inviolabilidade dos Envelopes de Habilitação que ficaram em 
poder da Compel e, neste momento, abrir o Envelope de Habilitação da única  empresa classificada “Euroatlantica 

Brasil Ltda”, efetuando também o  credenciamento dos possíveis  interessados;  a seguir  o Sr. Presidente e 
equipe dá  por  iniciada a sessão com a abertura  do citado Envelope, cujo objeto está descrito e explicitado no 
preâmbulo desta ATA.===================================================================================== 

 

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 e equipe na  presença de todos, procedeu com a abertura do Envelope de Habilitação 
da empresa  Euroatlantica  Brasil  Ltda que de imediato, após os registros em ATA, o Presidente da Compel  
coloca a palavra  à disposição dos interessados  presentes para tomarem conhecimento, análise  e  caso queiram, 
registrar seus argumentos e/ou questionamentos  em  ATA.====================================================== 
 

A COMPEL informa que a empresa  Euroatlantica  Brasil  Ltda não enviou nenhum representante para 
acompanhar a abertura do envelope de habilitação.  
 

Aproveitando o momento, o Presidente  da  Compel  comunica  aos licitantes que a  análise, o 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 / DOE  e o que ocorrer ========== 
 

 

E, finalmente, concluindo os trabalhos,  o  Presidente e equipe  dá essa  sessão  por  encerrada e 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 - Compel  e  pelos 
presentes. ======================================================================================================================================= 
 

Camaçari, 09 de dezembro  de 2021. 
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