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Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às onze horas, na sala 

da COMPEL da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP da Secretaria de Administração 

da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, 

Camaçari - Bahia, foi realizada a abertura da sessão para analise dos documentos de 

habilitação da requerente GRIEGE ALVES DAMIÃO - ME, para o Credenciamento n.º 
001/2017 (Processo Principal 00315.11.07.682.2017), cujo objeto é o credenciamento de 
pessoas jurídicas para fornecimento de produtos e prestação de serviços, visando 
atender as demandas de serviço funerário com o fornecimento de urnas e translado da 
Secretaria de Desenvolvimento social e Cidadania – SEDES do Município de Camaçari, 
sob a condução da Presidente da COMPEL, Ana Paula Souza Silva e membros da comissão, 

designados pelo Decreto 6.659/2017. No dia 27/07/2017 a requerente GRIEGE ALVES 
DAMIÃO - ME, deu entrada nos documentos requerendo credenciamento para os serviços 

constantes no requerimento (docs. fl. 01 do processo em epígrafe). Verificada a documentação 

solicitada no edital, a Comissão procedeu com análise e conferência das autenticidades dos 

documentos emitidos via internet e também dos documentos apresentados com autenticação 

em cartório. Após análise da documentação, a Presidente, procedeu com a habilitação da 

empresa GRIEGE ALVES DAMIÃO - ME, por atender às exigências do edital. Esta Ata será 

disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br ), na 

mesma Página onde se deu o aviso – campo <ANEXOS>. A Presidente da Comissão 

suspendeu os trabalhos e lavrou esta Ata, que vai assinada pelos presentes: 
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