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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 

Ata da Reunião da Comissão de Seleção para abertura da Seleção Pública Presencial n.º. 

0010/2021, regime de preço fechado, tendo como objeto contratação de empresa especializada 

em construção de 01 (uma) Central de confinamento no município de Caetanos – Bahia e 01 (uma) 

Central de confinamento no Município de Manoel Vitorino – Bahia – Projeto: 190068/01/010039. 

 
Ao décimo nono dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, reuniu-se às 10:50h, a Comissão 

de Seleção, designada pela Portaria n.º. 004/2019 para continuidade da Licitação. 

 

Compareceu à sessão e apresentou documentação a empresa: OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS 

EIRELI. 

 

Foi conferido o envelope de credenciamento da empresa participante, sendo conferido       e 

analisado pelo presidente. 

 
Após o credenciamento, foi aberto o envelope de da proposta, que teve como oferta o valor 

apresentado  para a execução dos serviços do Lote 01 é de R$ 196.377,70 (cento e noventa e seis 

mil trezentos e setenta e sete reais e setenta centavos) e o valor estimado para a execução dos 

serviços do Lote 02 é de R$ 196.377,70 (cento e noventa e seis mil trezentos e setenta e sete reais 

e setenta centavos). 

 

Em seguida, foi aberto o envelope de habilitação da empresa OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS 

EIRELI, para análise da documentação exigida no edital. 

 
Tendo em vista a necessidade da análise técnica da UFRB, a Comissão                     suspendeu a sessão e 

informou ao licitante que após análise da documentação de habilitação e proposta pela equipe 

técnica do projeto, será agendada a data para                                                   prosseguimento do certame. 
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E, nada mais havendo a acrescentar encerrou-se a reunião. 

 

 Salvador, 29 de outubro de 2021. 

Fábio Isensee de Souza 

Presidente 


