ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 004/2018
PROCESSO Nº 00331.11.07.682.2018
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove 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 o Credenciamento N.º 004/2018 (Processo principal 00037.11.07.682.2018), cujo objeto é
Credenciamento de pessoas físicas para exercerem atividades de Pareceristas no âmbito dos Editais e atividades da Secretaria de Cultura de
Camaçari a serem lançados no ano de 2018. Sob a condução da Presidente em Exercício da COMPEL, Ana Carla Costa Paim e membros da
Comissão de Licitação, designados pelo Decreto Nº 6846/2018. No dia 28/03/2018, MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS requereu o
credenciamento e após a verificação da documentação entregue, conforme solicitado no Edital, foi constatada inconformidade não atendendo
a algumas das exigências relativas à documentação de Habilitação exigida no Edital, sendo estas: Falta de comprovação de escolaridade e
cópia simples de alguns documentos relacionados a comprovação de experiência. Perante os fatos, o Presidente em Exercício da Comissão e
a unanimidade dos membros da COMPEL resolveu conceder o prazo de 02 (dois) dias úteis para o requerente sanar as falhas apontadas,
conforme art. 27 da Lei Municipal n.º 803/2007. 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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