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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

1ªSESSÃO- ATADE CREDENCIAMENTO e ABERTURA DOS ENVELOPES
DEHABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOSnº 008/2021.
DataAbertura: dia 04de janeiro de 2022Horário das 09:00hs
Objeto: contratação de empresa especializa para execução dos serviços remanescente da obra,
Edificação do Museu da Cidade, localizadana Avenida Eixo Urbano Central – Municipio de
Camaçari - Bahia(conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao
processo).===============================================================
Dentre os diversosacessos ao Portal de Compras do Municípiopor possíveis interessados e, que tiveram
acesso às informações do Edital, compareceramperanteesta sessão,asseguintesempresas:
001 – GANENGENHARIA EIRELI
Representante Legal – Sra. Erika Isaias Santos Dias
002 – NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Representante Legal – SraDaniele Pacheco Oliveira de Araújo

Portador (a) do
RG nº1274422191
Portador (a) do
RG nr.1457488558

Registrosdos fatosqueforam narradosnesta 1ª Sessão, assim descrito.
Aos04(quatro) dias do mês dejaneirodo ano de2022 (dois mil e vinte e dois) no horário das 09:00 horas,
no auditório Secretaria de Saúde / Educação “Prédio vermelho” - Térreo - Centro Administrativo, esteve
reunida a Comissão Permanente de Licitação –Compel,designada pelo Decreto Municipal n°
7.636/2021, devidamente publicado no Portaldo Município - cuja finalidade desta sessão é, receber os
Envelopes de HabilitaçãoePropostas de Preços, efetuando o credenciamento dos interessados e a
seguir o Sr. Presidente dá o certame por iniciado, cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo
desta ATA.======================================================================
Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel, dá inicio
efetivo aos trabalhos da Sessão,recolhendo o credenciamento de todos os licitantes presentes e de
imediato, repassando a referida documentação aos demais presentes para conhecimento, análise e
rubrica em todas as folhas ==========================================================
Dentre as empresas participantes,
empresaGANENGENHARIA EIRELI

se

auto-declarou

como

EPP

/

ME,

a

seguinte

Ato contínuo, o Presidente e equipe na presença de todos, procedeu com a abertura dosEnvelopes de
Habilitaçãodas citadas empresas e neste mesmo instante, o Presidentede posse da
referidaDOCUMENTAÇÃOde imediato, repassoupara o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento
por parte dos presentes. Dando sequência aos trabalhos da sessão, o Presidente daComissão, após ter
concedido prazo para a análise e rubricas na citadadocumentação e, com o consentimento de todos,
solicitou e recolheu a referida documentação========================
Fase seguinte, o Presidente e equipe, abre espaço para os questionamentos ou observações para os
possíveis interessados, caso queiram registrar em ATA– assimdescrito / detalhado:===============
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A COMPEL registra que compareceu a sessão o representante da empresa COMETAL as 09:12, após a
abertura dos envelopes de habilitação, ficando impedida de participar do CERTAME.
O representante legal da empresaNTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA faz constar em
Ataque a capa da sua documentação da habilitação e do seu credenciamentos, consta Tomada de Preços
007/2021, porém o correto seria Tomada de Preços 008/2021. Ressalta também que o objeto e toda
documentação esta devidamente correspondente a Tomada de Preços 008/2021.
E finalmente, registrados todos os ATOS / FATOS dessa sessão, o Presidente e Equipe, salienta que a
documentação, bem como os questionamentos serão analisados internamente e que oportunamente, o
resultado sairá divulgado no Portal de Compras do Município e também no D O E
==============================================================================
Quanto aosENVELOPES DE PREÇOS– estes ficarão retidos em poder da Comissão Permanente de
Licitação - Compel, devidamente Lacrados / rubricados por todos para uma posterior abertura em data
oportuna========================================================================
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente e equipedápor encerrada e nada mais
havendo a tratar ou constar, foi lavradaa presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai
assinada por mim_____________ que digitei, pelo Presidente e demais membros da Comissão de
Licitação -Compel e pelos representantes das empresas credenciadas. =========================
Camaçari, 04de janeirode 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL
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Presidente
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Membro
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