
ATA  SESSÃO  DE  ABERTURA  DO  ENVELOPE  DE  HABILITAÇÃO  DA 

EMPRESA  MELHOR  CLASSIFICADA NA   CONCORRÊNCIA nº 007/2018. 
 

 

Abertura desta Sessão: 10 de agosto de 2018 
 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de urnas funerárias (adulto e infantil), 
ossuários e ruas de acesso interno nos cemitérios do município de Camaçari. (conforme 
Projeto Básico, planilhas e demais anexos)==================================== 

 

 

Registro da empresa  que se interessou e participou  desta  sessão, sendo: 
 

001 – CM Construtora Eireli. 
 

Representante Legal – Sr  Roosewelt  Bittenncourt Passos Neto 
Portador  do  RG. nº 04.021.816-38 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  sessão,  assim  descrito 
 

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito) às 09:30 hs, no 
auditório do Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação do 

Município de Camaçari, COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 6873 de 24 de maio de 
2018, com a finalidade de em sessão pública, demonstrar a INVIOLABILIDADE dos envelopes 
que ficaram retidos em poder da COMPEL e logo a seguir, na presença de todos os presentes 

abrindo  o Envelope de Habilitação da empresa CM Construtora Eireli, cujo objeto está 

descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA.==================================== 
 

Ato seguinte, o Presidente e demais membros da COMPEL, de posse da documentação de 
habilitação, de imediato, repassando a referida documentação para os presentes tomarem 
conhecimento, análise, rubrica em todas as folhas.============================================== 

 

Transcorrida esta fase, o Presidente recolhe a documentação de habilitação da supra-citada 
empresa, abrindo-se neste momento, abre espaço para os possíveis questionamentos e/ou 
observações em relação a documentação apresentada.========================================= 
 

E, finalmente, por não haver quaisquer  comentários, questionamentos ou observações, o 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – COMPEL, comunica aos presentes 

que a Análise da referida documentação será  realizada internamente e oportunamente, 
quando do resultado final sobre esta fase, fará a publicação no Portal de Compras do 
Município, abrindo-se nesta oportunidade, o prazo recursal previsto em Lei Federal nº 
8.666/93========================================================================================== 
 

Fase seguinte, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação - COMPEL, dá  a 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 e pelos 
presentes========================================================================================= 

 

Camaçari, 10 de  agosto de 2018. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

Manoel  Alves Carneiro 
Presidente em 

 exercício 
 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 
 

Steline Dias Silva 
 

Apoio 
 

Antônio Sérgio  
Moura de Sousa    

Apoio 
 

Vagner Júlio da Cunha  
 

Apoio 
 

 
 

EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 
 

001 – CM Construtora Eireli. 
 

Representante Legal  
 
– Sr Roosewelt Bittenncourt Passos Neto_____________________________ 
 

 


