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2ªATA   DE    HABILITAÇÃO                                                                                         TP 003/2021 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

2ª  SESSÃO- ATA  DE  CREDENCIAMENTO  e  ABERTURA  DO  
ENVELOPE  HABILITAÇÃO -   TOMADA  DE  PREÇOSnº 003/2021. 

 

 

DataAbertura: dia 06de agosto de 2021 Horário das 09:00hs 
 

Objeto:contratação de empresa de engenharia na construção de urnas funerárias “adulto” no cemitério Jardim da Eternidade 
bairro da Gleba H - município Sede Camaçari – Bahia(conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo)===========. 

 

Dentre as empresas participantesda 1ª fase de preços, tiveram interesse e compareceramperanteestasessão, 
aseguinteempresa: 
 

001 – MSOTECMANUTENÇÕES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI 
Representante Legal – Sr.Marcos Paulo Silva dos Santos  

PORTADOR DO RG Nr.815634005 

 

Registrosdos fatosqueforam narrados nesta 2ª Sessão, assim descrito. 
 

Aos06 (seis) dias do mês deagostodo ano de2021 (dois mil e vinte e um) 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° 7468/2021, devidamente publicado no Portal 
de Compras do Município - cuja finalidade desta sessão pública é demonstrar o lacre / inviolabilidade dos Envelopes de 
Habilitaçãoque ficaram retidos em poder da Compele,logo após, efetuar o credenciamento dos interessados e a 
seguir o Sr. Presidente dá a sessão por iniciada e procedeu assim com a abertura do Envelope contendo a 
Habilitação da empresa MSOTEC  MANUTENÇÕES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI (declarou ser EPP/Me)empresa 
melhor classificada na fase de preços, cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA. 
 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel, deu inicio efetivo 
aostrabalhos 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 ============ 
 

Ato contínuo, o Presidente e equipe na presença de todos, procedeu com a abertura do  Envelope contendo a 
Habilitação da empresa MSOTECMANUTENÇÕES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI  e no mesmo instante, o 
Presidenteda Comissão  repassoupara o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos presentes. 
 

Dando sequência aos trabalhos da sessão, o Presidente da Comissão, após ter concedido prazo solicitou e recolheu a 
referida documentação de habilitação, colocando a palavra à disposição dos licitantes para se manifestarem, caso 
queiram registrar em ATA.======================================================================================= 
 

E finalmente, o Presidente e Equipe, salienta que a documentaçãoseráanalisada internamente e que oportunamente, o 
resultado sairá divulgado no Portal de Compras do Município e também no D O E ========================================= 
 

E, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidentee 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 -
Compele pelos representantes das empresas credenciadas. =================================================================== 
 

Camaçari, 06de agostode2021. 
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