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ATA DE REUNIÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.
CAMAÇARI
ESTADO DA BAHIA

Data Abertura: 28 de março de 2022 Horário: 14:30hs
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma completa do telhado da Câmara Municipal de
Camaçari, de acordo com as condições e especificações constantes no Termo de Referência.
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de 2022, às 14:30 horas, na sala da COPEL, esteve reunido o
Supervisor de Manutenção Predial com a Comissão Permanente de Licitação – COPEL, designada pela Portaria 027,
de 24 de janeiro de 2022, devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico, para dar prosseguimento aos
procedimentos licitatórios da Tomada de Preços nº 001/2022.
O Presidente abriu a sessão informando que a licitante JC3 ENGENHARIA EIRELI atendeu tempestivamente a
diligencia realizada, tendo apresentado o termo de abertura e encerramento, bem como as certidões atualizadas de
negativa de débito estadual e concordata e falência.
Nesse sentido, passou para a análise da documentação de habilitação das licitantes. Após análise detalhada, o
Presidente procedeu com a habilitação das licitantes MSOTEC MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS EIRELI e JC3 ENGENHARIA EIRELI.
Restou inabilitada a licitante DFG CONSTRUÇÕES EIRELI, uma vez que deixou de atender o requisito de
qualificação técnica exigido no item 7.2.3 do Edital, a saber:
“c) Apresentação de atestados de capacidade:
c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (hum) atestado em nome da licitante,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características com o objeto da licitação, contendo no mínimo:
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM ÁREA TOTAL MAIOR OU IGUAL À: 800 m2“
Dessa forma, o Presidente encerrou os trabalhos e, nada mais havendo a tratar ou constar, foi lavrada a presente Ata,
que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.
Esta
Ata
será
disponibilizada
no
(https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br).
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