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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
A Presente Licitacão será a pela Resolu ção SESC 1.252 de 06 de Junho 201-2, nos Termos do Artigo 6e lnciso ll, Letra C

REQUISITANTE
ASEP

oBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DÉ
ENGENHARIA PARA REFORMA DE CENOTECNIA DA UNIDADE
TEATRO SESC CASA DO COMERCIO DERALDO MOTTA.

VALOR DA OPERAÇAO
R$ 8.338.843,00

EMPRESA VENCEDORA
REALTZA CONSTRUÇÕES EIREL|

As treze horas do dia sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, a Comissão

Especial de Licitação, designada através da Portaria no 461412021 de 01111t2021, reuniu-se,

na sala de Licitação no 60 andar daSede Administrativa do SESC Casa do Comércio, situada

na Avenida Tancredo Neves, n.o 1.109, Caminho das Árvores, Salvador/BA, para julgamento

da proposta comercial referente ao processo licitatório acima epigrafado. lnformamos que

utilizamos para análise a estimativa da Entidade como respaldo, para proceder ao citado

Julgamento da licitação, visando exclusivamente resguardar o certame. Após minuciosa

análise pelo Colegiado à proposta e documentaçÕes técnicas apresentada pela empresa

habilitada acima referenciada, juntamente com o parecer emitido pela Assessoria de

Engenharia e Planejamento - ASEP, o Colegiado baseando-se no parecer favorável à
contratação desta empresa, pelo fato da mesma encôntrar-se apta a atender as

especificações técnicas contidas no Anexo I do Editaí,' declara a empresa REALIZA

GONSTRUçOES EIRELI vencedora no certame. Nada mais havendo a tratar, e ultrapassado o

prazo recursal imposto em Edital, todo o processo licitatório será encaminhado à
AUTORIDADE COMPETENTE, quando deverão ser observadas todas as considerações aqui

expressas, bem como as decisôes tomadas, ratificando-as como a melhor medida na

conclusão desta licitação, culminando enfim, na Homologação/Adjudicação do processo por

parte da Presidência do Conselho Regional do SESC/BA, encerrando-se a sessão às quinze
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