
 

ATA ABERTURA – SESSÃO DE CREDENCIAMENTO  E  ABERTURA DAS  

PROPOSTAS  DE  PREÇOS  -  TOMADA DE PREÇOS  nº 003/2018. 
 

Data Abertura: 13 de julho de 2018 
 

Objeto. contratação de empresa para execução e recuperação da meso e infraestrutura da ponte na rua Abaré 

– bairro da Gleba C, no Município de Camaçari, Bahia========================================== 
 

Dentre os diversos acessos ao portal do Município por possíveis interessados e, que tiveram acesso 

às informações do Edital da Tomada de Preço 003/2018, compareceram as seguintes empresas: 
 

Única Empresa  Participante nesta  Sessão  de  Abertura  do  Certame: 
 

001 – Santa Cruz Engenharia Ltda. 
Representante Legal – Sr(a) – Telmara Maciel de Jesus. 

RG nr. 08220359-87 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  1ª ATA,  assim  descrito 
 

Aos 13 (treze) dias do mês de julho 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° 6873 de 24 de maio de 2018, com a 
finalidade de em sessão pública, receber todos os Envelopes de Propostas de Preços, Habilitação e 

efetuar o credenciamento dos interessados e logo a seguir, abrir o Envelope de Preços das 
empresas participantes do certame, cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA. 
 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel, opta por 
conceder o prazo de tolerância por mais 15 (quinze) minutos; transcorrido este prazo, o presidente dá 
início efetivo aos trabalhos da sessão, recolhendo o credenciamento da licitante presente e de 
imediato, repassando a referida documentação para a sua rubrica. ================================ 
 

Ato seguinte, o Presidente e equipe, após análise da documentação de credenciamento da referida 
empresa presente, julgou e decidiu que esta empresa fora credenciada. ======================= 
 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos, procedeu com a abertura do Envelope de Preço 
da citada empresa, fazendo a leitura do preço global, assim descrito e detalhado:  
 

Empresa Participante / Credenciada Preço Global Ofertado 

 

001 – Santa Cruz Engenharia Ltda. 
 

R$ 465.584,84 

 

Realizada / concretizada esta etapa, o Presidente da Comissão e equipe, repassou a proposta para o 
conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos presentes; enquanto isso, o 
Presidente solicitou a presente que rubricasse o ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, que ficará retido na 
sala da Compel, devidamente lacrado e rubricado por todos, para uma data oportuna a ser aberto, 
quando de uma futura convocação. =============================================================== 
 

Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a 
análise e rubrica na referida documentação/proposta de preços e, com o consentimento de todos, 
solicitou e recolheu toda a documentação / proposta de preços; Ato seguinte, o Presidente e equipe, 
comunica à todos 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 Comissão Permanente de Licitação - Compel, dá 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. 
================================================================================================ 
 

 

 

 



 

ATA ABERTURA – SESSÃO DE CREDENCIAMENTO  E  ABERTURA DAS  

PROPOSTAS  DE  PREÇOS  -  TOMADA DE PREÇOS  nº 003/2018. 
 

 

Camaçari, 13 de julho 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 

Souza    

 

Apoio 

Vagner Júlio da Cunha  

 

Suplente 

 

 
 

EMPRESA   PARTICIPANTE   /   ASSINATURA   REPRESENTANTE 

 

 
001 – Santa Cruz Engenharia Ltda. 
Telmara Maciel de Jesus. 

 Sr(a) 

 


