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DATÀ. NUMERO
20t01t2022 11t2021-CC

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
A Presente LicitaÇão será SESC 1 .252 de 06 de Junho 2012, nos Termos do Artigo 6o lnciso ll, Letra C.

REQUISITANTE
ASEP

OBJETO DA LICITAÇAO: CONTRATAÇÃO
ENGENHARIA PARA REFORMA DE CENOTECNIA
SESC CASA DO COMERCIO DERALDO MOTTA.

DE
DA

EMPRESA DE
UNIDADE TEATRO

SITUAÇAO
{- REALIZA CONSTRTICõFS FIFIFI I

EM ANÁLISE

DESPACHO§ E INFORMAÇOE§
As treze horas e quarenta minutos do dia vinte do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
e dois, a Comissão Especial de Liôitação, designada através da Portaria no 4614t2021, de

0111112021, reuniu-se na Sala de Licitações do Sesc Bahia, localizada sito à Avenida Tancredo

Neves, no 1.109, Edifício Casa do Comércio, 60 andar, Caminho das Árvores, Salvador/BA, para

abertura do processo referente à Concorrência em epígrafe. Foi iniciada a sessão constatando

que mesmo cumprindo toda a publicidade requerida em Edital apenas 01(uma) empresa atendeu

ao chamado, apresentando os seus envelopes com os documentos de Habilítação, Proposta

Comercial e Garantia da Proposta. Ato contínuo, passamos ao credenciamento do preposto da

empresa participante, juntamente com a entrega da Garantia da.Proposta, conforme solicitado no

lnstrumento convocatório, conforme tabela abaixoltttttttttttttttttttJtililltttttttilililllltttttttttiltttiltttttilttttttttt
EMPRESA : NOM:E, trO RHPRESENTANTE

REALTzA coNsrnuçÕES Et RELt 02.990.551/0001-75 AMANDA PEREIRA SERRADO

Ato contínuo, recolhemos os envelopes de Habilitação e Propostas Comerciais, ocorrendo à
distribuição dos documentos habilitatórios para vistos e rubricas da Comissão de Licitação e

Formulário de Pronunciamento para a representante da empresa que nada 1ez a constar no

mesmo, apenas os contatos de e-mail e telefone. lnformamos a Licitante que a análise e
julgamento das documentações ocorrerão em sessão privada, conforme prerrogativa editalícia,

sendo o resultado publicado através do meio obrigatorio."de publicidade, conforme dispõe 9

subitem 22.2 do Edital, no Site lnstitucional do SESC/BA, www.sescbahia.com.br, no Link
"LicitaçÔes", identificado como Protocolo 2110L0001'1-CC, sob o Título - REFORMA DE

CENOTECNIA DA UNIDADE TEATRO SESC CASA DO COMERCIO OÊNnIoo MoTTA. VaIe

esclarecer que os documentos habilitatórios técnicos apresentado pela empresa serão

encaminhados no que couber para pareceres técnicos tanto da Assessoria de Engenharia como
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Comissão Especial de Licitação

Maria Barecida da Silva
Presiddrte

_o?ar! S arp,, Vr^fl
Taiane Sacramento da Silva -^A----Natalia Ceres hmeno Galvão

Membro" Membro

da Area Contábil Oo

análise e julgamento desses documentos. Registra-se, ainda, que o envelope contendo a proposta
comercíal da empresa participante permanecerá devidamente lacrado, inviolado e rubricado por
todos os presentes' Por fim, o colegiado deu por encerrada a sessão às treze horas e cinquenta
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