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Data Abertura: dia 28 de janeiro de 2022  Horário  das  13:30 hs 

 

Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada na conservação de espaços púbicos para garantir a 

acessibilidade e mobilidade urbana do município de Camaçari - Ba (conforme projeto básico e demais anexos) 

 

Dentre as empresas participantes da 1ª fase do certame,  tiveram  interesse  e enviaram seus representantes 
perante esta Sessão,  as  seguintes empresas: 
 

 

001 – N T W  ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 
Representante Legal – Sra. Ronaldo Santos Oliveira  (sócio) 

Portador(a) do RG nº 0479838500 SSP-Ba 

002 – MSOTEC  MANUTENÇÕES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI 
Representante Legal – Sr. Marco Paulo  Silva dos Santos       (sócio) 

Portador(a) do RG nº 815634005 SSP-Ba 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  2ª  Sessão,  assim  descrito. 
 
 

Aos  28 (vinte e oito) dias do mês de  janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois)  horário das 13:30 hs, 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 Portal de Compras - cuja finalidade desta  sessão  pública  é,  Demonstrar  a  inviolabilidade / lacres 

dos Envelopes de Habilitação que ficaram retidos em poder da Compel e, de imediato efetuando o  

credenciamento dos interessados. Ato  continuo, o Sr. Presidente e equipe dá  por iniciada  a  sessão com a 

abertura dos Envelopes de Habilitação das empresas melhores classificadas  nos LOTES  I  e  I I  do certame, cujo 
objeto está descrito e explicitado no preâmbulo desta ATA.=================================================== 

 

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 ================ 

 

Fase seguinte, o Presidente e equipe, na presença de todos, procedeu com a abertura do Envelope de Habilitação 

Lote  I -  da  empresa N T W  ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA melhor  classificada na fase de preços, cuja 
documentação fora rubricada pelo presidente e demais membros da Compel================================================== 
 

 

Lote  I I - da  empresa MSOTEC  MANUTENÇÕES E MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI  melhor classificada na fase de 

preços, cuja documentação fora rubricada pelo presidente e demais membros da Compel=============================== 
 

 

Dando sequência aos trabalhos da  Sessão, o Presidente da Compel,  de posse da referida Documentação de 

Habilitação das empresas  (lotes I  e I I),  repassando-as  aos  representantes dos Licitantes  presentes  para 

tomarem  conhecimento, análise e rubrica em toda  a  documentação.  Fase seguinte do certame, o Presidente 
recolheu toda a documentação devidamente analisada e rubricada por todos. ====================================== 
 
 

Em atendimento as regras editalicias  e a  Lei em vigor, o Sr. Presidente abre espaço para os possíveis  comentários 
e/ou observações  ou  questionamentos, colocando a palavra à disposição dos interessados para se manifestarem, 
caso queira fazer algum  registro  em  ATA.========================================================================== 
 

 

E, por não haver nenhum questionamento  ou  comentários / observações,  o Presidente  da  Compel  comunica  aos  
licitantes que  a  análise, o julgamento  e o resultado sobre esta fase, será realizada internamente e breve / 
oportunamente, quando do resultado oficial, será dada publicidade da referida análise e dos fatos no Portal de 
Compras do Município / DOE e o que ocorrer oportunamente.==================================================================== 
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E, finalmente, concluindo os trabalhos,  o  Presidente e equipe  dá a sessão  por  encerrada e nada mais havendo a 
tratar ou constar, foi lavrada  a 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, 28 de janeiro  de 2022  
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