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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA  DA  SESSÃO  PÚBLICA  PARA  ABERTURA  D0S  ENVELOPES  DE  HABILITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA n° 004/2017– COMPEL - PROCESSO n° 00209.11.07.611.2017 . 
 
 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 09:00 hs. no auditório da Comissão de Licitação do Município 

de Camaçari, a Comissão Permanente de Licitação – COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 6769 de 01 de agosto de 2017, reuniu-se para em 

sessão pública, abrir o Envelope de Habilitação da empresa classificada em 1º lugar no que referente à Concorrência nº 004/2017 – COMPEL, cujo 

objeto e a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços técnicos especializados para elaboração de estudos e projetos de 

infraestrutura urbana, projetos civis e captação de recursos federal e internacional no município de Camaçari, Ba======================================= 
 

No horário estabelecido, o Presidente em exercício, deu inicio efetivo aos trabalhos desta sessão e de posse dos Envelopes de Habilitação das 

empresas classificadas na 1ª. e 2ª  FASE (Técnica e de Preços), na presença de todos, demonstração da Inviolabilidade dos referidos envelopes, os quais 

se mantiverem lacrados e intactos até a presente data; ato continuo, o Presidente e equipe, faz constar a presença da(s) empresa(s) nesta  fase======= 

Única - PRISMA CONSULTORIA  E  ENGENHARIA LTDA  -  representante legal: Sr. Marco Antonio Macedo Diniz==========================================  
 

 

Transcorrida esta etapa, o Presidente em exercício e demais membros da Comissão, procedeu a abertura do Envelope de Habilitação da empresa 

classificada em 1º lugar, que é a PRISMA CONSULTORIA  E  ENGENHARIA LTDA, para a verificação, análise e veracidade dos documentos apresentados 

para o cumprimento às regras editalicias desta fase; seguindo com os trabalhos, foram inicialmente, verificados o cumprimendo das exigências, assim  

descritas abaixo - REGULARIDADE  JURIDICA – REGULARIDADE  FISCAL  -  REGULARIDADE  TÉCNICA  – REGULARIDADE ECONOMICA-

FINANCEIRA -  e, diante da complexidade e do volume dos documentos apresentados, a Comissão Permanente de Licitação, decide por unânimidade, 

neste momento, registrar a entrega dos Documentos de Habilitação e no tocante aos prazos de validade dos documentos / certidões e  à “autenticidade 

via internet”  e demais análise,  suspender temporariamente os trabalhos desta sessão e, analisar internamente e posteriormente, divulgar o resultado 

desta fase no Portal de Compras do  Municipio.====================================================================================================   
 

Fase seguinte, o Presidente e equipe, abre espaço para os questionamentos e as manifestações, caso alguém queira, registrar em ATA . E por não haver 

quaisquer manifestação, o Presidente em exercício e equipe, tendo em vista os fatos, decide comunicando à todos os presentes que irá divulgar o 

resultado desta fase no Portal de Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br, abrindo-se a partir desta data, o prazo legal previsto no artigo 109 da Lei 

em vigor; nada mais havendo digno de registro, o Presidente lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos====================================== 

http://www.compras.camacari.ba.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

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>. 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

Manoel  Alves Carneiro 
Presidente em exercício 

 

Christian Morais Pinheiro 
Membro 

 

Larissa da Silva Macedo 
Suplente 

 

Erasmo Antonio Rodrigues 
Santos 
Membro 

Kézia Priscila Oliveira 
da Silva 
Suplente 

 

Licitantes Presentes: 
 

 

 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

PRISMA CONSULTORIA   E  ENGENHARIA LTDA MARCO  ANTONIO MACEDO DINIZ  

 
(61) 3201-3700 
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