
 

 

 

 

 

 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

CONVITE Nº 008/2021 
TIPO: MENOR PREÇO 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para fabricação e instalação de esquadrias e vidros, 
incluindo, além de obras civis, todos os materiais e mão de obra necessária, para remoção e 
descarte das esquadrias fixas existentes e fornecimento de novas esquadrias móveis, 
contemplando a aberturas de janelas e portas na fachada do Edifício Sede do Sescoop/MG, 
conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Projeto Executivo, Termo de 
Referência deste Edital e em seus anexos. 
Data: 22/11/2021     Horário: 14h00 
Na data e horário acima mencionados, reuniram-se na sala de reuniões do Sescoop/MG, localizada na 
Rua Ceará, nº 771 - 5º andar, Bairro Funcionários, Cidade Belo Horizonte/MG, os signatários desta ata, 

com o seguinte objetivo: Abertura do envelope nº 02 (Habilitação) da empresa classificada em 3º 
lugar na 1ª fase do processo, a saber, Construtora Mattos Baracho Eirelli.  
O representante da empresa foi devidamente credenciado, nos termos do item 3 do edital: 

Empresa Representante RG CPF 

Construtora Mattos Baracho Eirelli 
CNPJ 71.337.884/0001-70 

José Ângelo Baracho 
Pires 

MG-4.841-89 163.726.626-04 

Realizou-se então a abertura do envelope nº 02 (Habilitação) da referida empresa e seus 
documentos foram rubricados pelos presentes. 
O Sr. Presidente suspendeu a sessão para análise e posterior divulgação dos resultados. 
O Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos do dia, agradecendo a presença de todos. Nada mais 
havendo a tratar/relatar, as 14:48hs encerro a presente Ata, redigida e assinada por mim, Adalgisa 
Cardoso Silva, membro da Comissão de licitação, pelo Presidente da Comissão, pelos demais membros 
da Comissão Permanente de Licitação. A presente ata será publicada no portal do Sescoop/MG no 

seguinte endereço:  https://sistemaocemg.coop.br/editais/ 
 
 
Belo Horizonte, 22 de novembro de 2021. 
 
 
Robert Martins Santos                                                                          Lucas Cotta Lage                                         
Presidente da Comissão Permanente de Licitação                              Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Adalgisa Cardoso Silva 
Comissão Permanente de Licitação 
 
José Ângelo Baracho Pires 
Construtora Mattos Baracho Eirelli 
CNPJ 71.337.884/0001-70 
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