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A Presente Lic SESC 1.252 de 06 de Junho 2012, nos Termos do Artigo 6e lnciso ll, Letra C.
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ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO DA
ENGENHARIA
TEATRO SESC

LICITAÇAO: CONTRAT DE EMPRESA DE
PARA REFORMA DE CENOTECNIA DA UNIDADE
CASA DO COMERCIO DERALDO MOTTA.

REALIZA CON HABILITADA

treze horas e trinta minutos do dia vinte e setà

Comissão Especial de Licítação, designada através da Portaria no 4614t2021 de 01t11t2021,
reuniu-se, na sala de Licitação no 60 andar da Sede Administrativa do SESC Casa do Comércio,

situada na Avenida Tancredo Ne\ês, n.o 1.109, Caminho das Árvores, Salvador/BA, para

abertura da proposta comercial do processo referente a Concorrência acima epigrafada. Foi

iniciada a sessão constatando-se que a representante da empresa REALIZA CONSTRUÇOES

ElRELl, representada pela Sra. Amanda Pereira Serrado compareceu à sessão. lnformamos
que o envelope estava devidamente lacrado em posse do Colegiado. Feitos os registros acima,
procedemos então à abertura do envelope contendo a proposta comercial da empresa
habilitada, o qual foi vistado por este Colegiado. O Formulário de Pronunciamento foi entregue
a representante da empresa que nada fez a constar no mesmo, apenas os contatos de e-mail
e telefone. Por fim, este Colegiado submeterá todos os doôumentos contendo a proposta

comercialà Assessoria de Engenharia para análise e elaboração de parecer técnico, após tal
procedimento, retornará a esta Comissão para julgamento final da Licitação. Cabe salientar que

a análise e julgamento da proposta comercial ocorrerá em sessão privada, sendo o resultado
publicado através do meio obrigatorio de publicidade estabelecido no subite m 21.2do mesmo
lnstrumento. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às, treze horas e
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Comissão Especial de Licitação
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Taiane Sacramento da Silva. Membro
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