
 

2ª ATA  DE  ABERTURA DOS  ENVELOPES   DE   HABILITAÇÃO  E  O  QUE  OCORRER -  

TOMADA DE PREÇOS  nº 001/2018. 
 

Data Abertura: 25 de abril de 2018 – Horário: às 13:30   hs. 
 

Objeto. Contratação de empresa para a execução de obras e serviços das cortinas de contenção dos 

encontros da Ponte do Telégrafo, no Município de Camaçari, Bahia (conforme projeto, planilhas e demais anexos). 
 

Unica  Empresa  Interessada  e que  Esteve  Presente  nesta  Sessão, sendo: 
 
 

001 – SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA. 
Representante legal – Sr.(a) IRIS DANTAS MIRANDA                                                     RG nr 087701111-17 
 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  2ª ATA,  assim  descrito 
 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril do ano de 2018 (dois mil e dezoito) às 13hs30minutos, no 
auditório do Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação do Município 

de Camaçari, COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 6828, alterado pelo Decreto Municipal 
nr. 6846 de 01 de março de 2018, com a finalidade em sessão pública, demonstrar a inviolabilidade 

dos Envelopes de Habilitação que ficaram retidos em poder da Compel e, em seguida, abrir o 

Envelope de Habilitação da empresa classificada em 1º lugar e, cujo objeto está descrito e 
explicitado no preâmbulo da ATA================================================================= 
 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel, dá inicio 

efetivo aos trabalhos da sessão, abrindo o Envelope de Habilitação da empresa SANTA CRUZ 

ENGENHARIA LTDA e de imediato, repassando-a  ao representante  presente para o conhecimento, 
análise e rubricas em todas suas folhas, que compõem a habilitação.=============================== 
 

Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a 
análise e rubricas na referida documentação e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu 
toda a documentação; Ato seguinte, o Presidente e equipe, comunica à todos os presentes 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.==================================================== 
 

O representante legal da empresa  SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA faz constar  que nada tem  a 
questionar e que ficará no aguardo da análise e do julgamento por parte da  Comissão de Licitação 
 

Fase seguinte, o Presidente da Compel, após ter registrado todos os fatos acima narradas, dá a 
sessão por encerrada e nada mais havendo a tratar ou a 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, 25 de abril  de 2018. 
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