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     Convite nº 001/2015 

                     ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES A (HABILITAÇÃO) 

Às quinze horas, do dia oito de setembro de dois mil e quinze, na Sede do CONSELHO 

REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL/CRESS/16ª REGIÃO, situada na Rua Sete de Setembro, nº 184, 

Centro, nesta cidade, presente a Comissão Permanente de Licitação deste Conselho, instituída 

pela Portaria CRESS/AL 07/2015, através de seus integrantes: Marinês Coral e José Augusto de 

Melo Filho convidado para secretariar para o ato e a assessora jurídica Zaldivana Athayde de 

Vasconcelos (OAB/AL 4060), foi realizada sessão pública para abertura e julgamento dos 

“Envelopes A – Habilitação” referentes ao Convite nº 001/2015, objetivando a  contratação de 

pessoa jurídica para prestação de serviços continuados terceirizados de limpeza, conservação 

e serviços externos para este Conselho Regional de Serviço Social/16ª Região. Foram 

convidadas as seguintes empresas: Padrão Serviços  Gerais, Paraíba Serviços de Limpeza e 

Conservação Eireli-me,  Master Service S\C Ltda, Valmar Serviços Industriais Ltda, Onix 

Construções e Serviços de Terceiração Ltda- EPP, Terceirize Serviços Especializados, HEF 

Serviços Ltda , Service Terceirização de Serviços Gerais Eireli ME.  Até às quatorze horas desta 

data, foram apresentados Envelopes A contendo documentos para habilitação e Envelopes B 

relativo a propostas de preços pelas empresas: Onix Construções e Serviços de Terceiração 

Ltda- EPP e HEF Serviços Ltda. Participa deste ato o Senhor Roberto Guilherme Pereira de 

Albuquerque e Mello, portador do RG 1.694.312 SSP/PE, CPF 193.574.274-49, representante 

da empresa Onix Construções e Serviços de Terceiração Ltda- EPP, as demais licitantes não 

participaram desta sessão. Considerando-se que foram apresentadas apenas duas propostas 

no presente certame, com comparecimento de licitantes em número  inferior ao previsto no 

artigo 22, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93, esta  Comissão de Licitação com fundamentação 

legal na Súmula 248 do Tribunal de Contas da União, a qual estabelece que:  “Não se obtendo 

o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade 

Convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessados, 

ressalvadas as hipóteses previstas no § 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993”,  entende que 

deverá ser realizada a repetição do Convite CRESS  01/2015, mantidos todos os termos, 

devendo ser enviado para os mesmos convidados anteriores e para novos convidados. Nesta 

oportunidade, a Comissão decidiu remarcar nova sessão para a repetição deste Convite para o 

dia 29 (vinte e nove) de setembro de dois mil e quinze, às quinze horas, com a ampliação dos 

convidados. Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada a reunião às 15h25min 

e eu José Augusto de Melo, Secretário indicado pela Presidente da Comissão lavrei esta ata, 

que vai por mim assinada e pelos demais presentes. 

 


