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2° ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO Nº168/2018(PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº00600.11.07.611.2018 
 
 

Data Abertura: dia 22 de outubro de 2018 às  09:00 hs 
 
OBJETO:Contratação de empresa especializada em projetos sociais para executar o Projeto de Trabalho Social 
(PTS) no empreendimento Residencial Sítio Horizonte, integrantes do PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida. 
 
Dentre a(s) empresa(s) participante(s) da 1ª. fase do certame, compareceram à esta sessão: 
 

LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL 

3A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI – EPP RUBENS RICHA SOBRINHO 

IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME EURIDENIO ROSA CIRINO 

 
 
Conforme Publicação no Portal de Compras, no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado nos dias 18 e 
19/10/18 respectivamente, informando o resultado do julgamento da Inabilitação da licitante GRADUX BRASIL 
EIRELI EPP. Desta maneira, também ficou estabelecido o dia 22 de outubro do ano 2018, às 9h00min, para dar 
continuidade do certame em sessão pública neste auditório do Prédio da Secretaria de Saúde / Educação (prédio 
vermelho) - Centro Administrativo, assim, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Camaçari, COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n° 6924 de 05 de setembro de 2018, além de fazer a 
demonstração da inviolabilidade dos Envelopes de Habilitação que ficaram retidos (devidamente lacrados e 
rubricados) em poder da COMPEL; Ato seguinte, verificar o credenciamento dos interessados e logo a seguir, abrir o 
Envelope de Habilitação da empresa melhor classificada  na fase de lances, cujo o valor está descrito e explicitado 
no preâmbulo na primeira ATA DE ABERTURA datada de 25/09/18.==================================== 
 
Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Pregoeiro e Equipe de Apoio da COMPEL, dá inicio efetivo aos 
trabalhos da sessão, recolhendo e verificando o credenciamento dos todos presentes, repassando a referida 
documentação habilitação (Envelope 02)da empresa melhor classificada IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 
ME que ofertou um novo valor de R$ 289.850,00.(duzentos e oitenta e nove e oitocentos e cinqüenta reais), 
após aplicação o critério do Tratamento Diferenciado Dispensado às Micro- Pequenas Empresas de Pequeno Porte 
conforme previsto na Lei Federal n°123/06 e ofertar um novo valor abaixo da licitante HOLLUS SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA que tinha apresentado o valor de R$ 289.900,00.(duzentos e oitenta e 
nove mil e novecentos reais). 
 
Ato seguinte, o Presidente e equipe, após análise da documentação de credenciamento, procedeu com a abertura 
do Envelope de Habilitação da citada empresa e, de imediato toda a documentação de habilitação fora repassada 
aos presentes para o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos licitantes 
presentes============================================================================== 
 
Já numa fase mais avançada da sessão, o Pregoeiro e equipe solicitaram e recolheram toda a Documentação de 
Habilitação e; Ato seguinte, o Pregoeiro e equipe, comunicama todos os presentes que a análise, julgamento e 
resultado sobre esta fase, será realizada internamente e breve / oportunamente, quando do resultado oficial, será 
dada publicidade da referida análise e dos fatos no Portal de Compras do Município e o que ocorrer 
oportunamente.========================================================================== 
 
Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis interessados, 
caso queiram registrar em ATA. ============================================================== 
 
Fase seguinte, e por não haver quaisquer  comentários  e/ou  questionamentos,  o Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, dá a sessão por encerrada. Nada mais havendo a tratar ou constar, foi lavrada a presente 
Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim ______________________________ que digitei, 
pelo Presidente e demais membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das Empresas.  
 
Camaçari, 22 de outubro de 2018. 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

Antonio Sergio 
Moura de Sousa 

Pregoeiro 

Manoel Alves 
Carneiro 

Presidente em 
 Exercício/ Apoio 

 
Erasmo Antônio 

Rodrigues Santos 
Equipe de Apoio 

Ricardo Santos Santana 
Equipe de Apoio 

 

 
 

Vagner Julio da Cunha 
Equipe de Apoio 

 
 
 
EMPRESA(S) PARTICIPANTE(S) / ASSINATURA(S) REPRESENTANTE(S) 
 
 

LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL 

3A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI – EPP 

 

 

RUBENS RICHA SOBRINHO 

IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME 

 

 

EURIDENIO ROSA CIRINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


