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2ªATA – SESSÃO DECREDENCIAMENTO EABERTURADOS 
ENVELOPESDE   PROPOSTAS   DE   PREÇOS  

CONCORRÊNCIA nº 028/2019 
 

 

Abertura desta Sessão: 22 de janeirode 2020, Horário: às 09:00hs. 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de execução de obra de requalificação 

da Praça de Eventos e campo Tudão de Abrantes, no município de Camaçari/Bahia.  (conforme 

projeto básico, Planilhas e demais anexos). 

 

Registrosdos fatosque foram  narrados  nesta 2ª Sessão , assim  descrito 
 

Aos22(vinte e dois)dias do mês dejaneirodo ano de2020 (dois mil e vinte) nohorário das09:00 horas, no 

auditório da Sesau/ Seduc- Centro Administrativo – Prédio (vermelho), esteve reunida a  Comissão 

Permanente de Licitação - COMPEL,designada pelo Decreto Municipal n° 7261/2020 (devidamente Publicada 

no Portal), cuja finalidade desta sessão pública é, receber e credenciar os interessados, realizar  a 

demonstração da inviolabilidade / lacres dos envelopes de Preços que ficaram lacrados/rubricados em 

poder da Compel;  portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da 

Compel, não foi dado o inicio efetivo aos trabalhos da sessão devido a ausência da publicação do aviso de 

convocação no Portal de Compras do Município, mesmo tendo sido publicado e convocado a sessão de 

abertura no DOE e no DOU nos dias 18 e 20 de janeiro de 2020, desta forma, fica reprogramada a abertura 

de preços (envelope 2) para o dia 24/01/2020 as 13:30 hrs, no mesmo local, para assim ser realizada uma 

nova  sessão com o intuito de dar oportunidade a um maior número de licitantes/participantes  

interessados.======================================================================================================================== 

 

Fase seguinte, o Presidente e equipe suspendem a sessão e dando 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. 

 

Camaçari, 22 de janeirode 2020. 
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