
ATA  de Julgamento “interna”  sobre o conteúdo da  Proposta de Preços ofertado, via Impressa e em  

CDr/DVD – conforme exigências editalicias – TOMADA DE PREÇOS nr. 003/2018  
 

 

 

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================================================ 

 

1ª. sessão 

Data Abertura: 13 de julho de 2018 - Horário: às 09:00 horas. 
 
 
 

Da  Análise  interna  (proposta impressa / composição de preços unitários  e o conteúdo do 

CD/DVD)  da  única  empresa  participante,  assim  detalhado: 
 
 

Empresa Participante / Credenciada Preço Global Ofertado 

ÚNICA  –  Santa Cruz Engenharia Ltda. 

 

R$ 465.584,84 

 
 

EMPRESA: Santa Cruz Engenharia Ltda 

 
Sua proposta de preço global, sua composição de preços unitários e demais anexos, inclusive o conteúdo 

do CDr/DVD foram minuciosamente vistos e analisados; cujo resultado foi pela “aprovação”, por ter 
cumprido de forma completa e satisfatória  as  regras e exigências Editalicias. 
 

 

CLASSIFICADA - a empresa supra-mencionada foi portanto, analisada, julgada e considerada CLASSIFICADA, 
portanto, apta a prosseguir no certame. 

 

 

Do Resultado: Publique-se no portal de compras do Municipio, inclusive, abrindo-se o prazo recursal para 
os possíveis interessados. 

 

 

DA  CONVOCAÇÃO: transcorrida esta etapa e não havendo interposição,  fica desde já marcada a 

sessão de abertura do Envelope de Habilitação – cuja sessão dar-se-á no dia 26 de julho 

de 2018 às 09:00 hs. no mesmo local / auditório. 
 
Nada mais havendo a tratar, esta sessão foi encerrada e para 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. 
 

Camaçari, 17 de julho de 2018. 
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