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2ªSESSÃO- ATA DECREDENCIAMENTO  eABERTURA  DO  ENVELOPE 

DEHABILITAÇÃO  -  TOMADA  DE  PREÇOSnº 006/2021. 
 

2ª ATA                                                                         Fasede  Habilitação                                                                          TP 006/2021 

DataAbertura: dia22de novembro de 2021Horário das 09:00hs 
 

Objeto:contratação de empresa especializada para execução de Iluminação Cênica do Viaduto do Trabalhador 
localizado no Município de Camaçari - Bahia (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo)======== 

 

Transcorrida a fase de propostas de preços e, dentre as empresasque  participaram  dessa  fase  teve interesse e 
compareceuperanteestasessão,aseguinteempresa: 
 

001 – JD2ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA 
Representante Legal – Sr. Danilo de Souza Goes 

Portador do RG  
nº0982384858 SSP-Ba 

 

  

Registrosdos fatosqueforamnarradosnesta 2ª sessão, assim  descrito. 
 

Aos22(vinte e dois) dias do mês denovembrodo ano de2021 (dois mil e vinte e um) no 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 pelo Decreto Municipal n° 7.468/2021alterado pelo 
Decreto Municipal nº 7.636/2021, devidamente publicado no Portal de Compras do Município - cuja finalidade desta 
sessão é,demonstrar o lacre / inviolabilidade dosEnvelopes de Habilitaçãoque ficara retido em poder daCompel; e 
a seguir o Sr. Presidente dá inicio ao credenciamento das empresa(s) interessada(s) e de imediato,foi iniciada a 
sessão com a abertura do Envelopeda empresa classificadaJD2ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA, cujo objeto está 
descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA.============================================================================== 
 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Comissão, deu inicio efetivo aos 
trabalhos da sessão, registrando o credenciamento dos licitantes presentes ============================================= 
 

Ato contínuo, o Presidente e equipe na presença de todos, procedeu com a abertura doEnvelope de Habilitaçãoda  
empresaJD2ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA que de imediato, repassou a DOCUMENTAÇÃOpara o conhecimento, 
rubrica, análise e pronunciamento por parte dos presentes. Dando sequência aos trabalhos da sessão, o Presidente 
da Comissão, após ter concedido prazo para a análise e rubricas; com o consentimento de todos, solicitou e 
recolheu a referida documentação já rubricada e analisada============================================== 
 

Logo após, o Presidente e equipe, abre espaço para os questionamentos ou observações para os possíveis 
interessados, caso queiram registrar seus questionamentosou  observações:============================================ 
 
E finalmente, registrados todos os atos / fatos,o Presidente e Equipe, informa que a  documentação será analisada 
internamente e que oportunamente, o resultado sairá divulgado no Portal de Compras  e também no D O E ========= 
 

Finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente e equipedápor encerrada e nada mais havendo a 
tratar ou constar, foi lavradaa presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por 
mim__________________________ que digitei, pelo Presidente e demais membros da Comissão e pelos 
representantes das empresas credenciadas. =======================================================++++++====================== 
 

Camaçari,22denovembrode 2021. 
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001 – JD2ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA 
Representante Legal – Sr. Danilo de Souza Goes 
 

 

 


