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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPE  

CONCORRÊNCIA n.° 0020/2019 – COMPEL 

PROCESSO n.° 01045.11.07.611.2019 

 

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, na sala da COMPEL localizada na  

Diretoria de Compras do Município de Camaçari, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, designada pelo Decreto 

Municipal n.º 7143/2019, de 03 de setembro de 2019, reuniu-se para recebimento dos envelopes de Documentos de Habilitação, Proposta 

Técnica e Proposta de Preços referentes à Concorrência n.º 0020/2019 – COMPEL, cujo objeto refere-se à Contratação de Empresa 

Especializada para realizar a Estruturação do Sistema Próprio de Ensino Municipal e Formação de Docentes, do segmento da 

EDUCAÇÃO INFANTIL a fim de atender a Rede Municipal da Secretaria da Educação do Município de Camaçari – BA. 
 

Participou do certame a empresa: 1. EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME (Representante legal: Antônio Pedro da 

Silva) que declarou está enquadrada como Microempresa, fazendo jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 

123/2006 e alterações posteriores. A Presidente submeteu ao licitante presente para rubrica e verificação do credenciamento e em seguida 

foi aberto o envelope nº 01 – Documentos de Habilitação da empresa participante do certame. 
 

Após análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME a 

Presidente da Comissão de Licitação e seus membros que abaixo assinam decidiram pela Habilitação da mesma por atender as exigências 

do Edital.  A Presidente submeteu os documentos de habilitação ao licitante presente para rubrica e verificação dos mesmos.  Dada a 

palavra ao licitante, o representante legal da empresa EDUFORMA nada teve a declarar. 
 

Registrada a presença do representante da empresa participante do certame, a Comissão, amparada no art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/93, intimou o mesmo acerca da decisão de julgamento da Habilitação, tendo os mesmos declinado do prazo recursal. 
 

A Presidente da Comissão e os membros presentes deram seguimento ao certame abrindo o Envelope de nº 02 – Propostas Técnica 

apresentado pela empresa EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME onde os mesmos foram conferidos e rubricados pela 

comissão e pelo licitante presente.  
 

Os documentos que foram apresentados em cópia simples e que continham os seus respectivos originais e que foram apresentados pela 

empresa EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME, foram autenticados na própria sessão pelos membros da Comissão.  

 

A Presidente suspendeu a sessão para análise detalhada da Proposta Técnica da empresa EDUFORMA que será avaliada pela Comissão 

Técnica designada pela Secretaria de Educação e divulgará o resultado no Portal de Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br e em 

Diário Oficial.  O envelope nº 03 Proposta de Preços, devidamente lacrado e rubricado pelo representante da licitante ficará em poder da 
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Comissão até a decisão final acerca da Nota Técnica da referida empresa.  Nada mais havendo digno de registro, lavrou-se a presente Ata 

que vai assinada por todos os presentes.  

 

Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se 

deu o aviso - campo <ANEXOS>. 
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Licitante presente: 
 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/ E-MAIL ASSINATURA 

EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA 

LTDA – ME 
Antônio Pedro da Silva 

(38) 998932792 
eduformalicitacoes@gmail.com 

 

 


