
1ª   ATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO    E    ABERTURA  

 DOS  ENVELOPES  DAS  PROPOSTAS  TÉCNICAS   
 TOMADA    DE    PREÇOS   nº   006/2019 – R e e d i t a d a 

 
Data de Abertura: dia 25 de junho de 2019  às  09:00 hs Auditório: prédio do Gabinete do Prefeito 

 
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria especializada na ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E 

PROJETOS EXECUTIVOS relativos ao PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA BACIA DO RIO CAMAÇARI, (conforme Projeto Básico, Planilhas e 

demais anexas ao processo). 
 

Dentre os diversos acessos ao Portal de Compras do Município por possíveis interessados e, que tiveram acesso às 
informações do Edital, compareceram  a  esta sessão,  as  seguintes  empresas: 
 

001 –  UFC ENGENHARIA LTDA – 32.690.778/0001-66 

Representante da empresa não credenciado na sessão 
 

002 – PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA – 01.160.006/0001-99 

Representante da empresa não credenciado na sessão 
 

003 – GLOBO ENGENHARIA EIRELI – 02.210.717/0001-93 

Representante Legal – Sr(a) Marcos Silva de Oliveira 
Portador (a) do RG nº 0533873177 

004 – HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S/A - 13.937.479/0001-39 

Representante legal –  Sr(a). Márcia Rêgo do Rosário 
Portador (a) do RG nº 272701149 

005 – ETHOS URBANISMO E ARQUITETURA LTDA – 14.959.314/0001-20 

Representante Legal – Thadeu Henrique Costa Rodrigues 
Portador (a) do RG nº 16135411 

 

Registros  dos  fatos  que  foram  narrados  nesta  1ª ATA,  assim  descrito 
 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove)  às  09:00 horas, no auditório do prédio 
“verde” do Gabinete do Prefeito - térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação - Compel, 
designada pelo Decreto Municipal n° 7084, publicado no Portal de Compras do Município,  cuja finalidade desta sessão pública, 
é receber os Envelopes de Propostas Técnicas, Preços  e  Habilitação e efetuar o credenciamento dos interessados e logo a 
seguir, abrir os Envelopes contendo as Propostas Técnicas das empresas participantes do certame, cujo objeto está descrito e 
explicitado no preâmbulo da ATA.================================================================================= 
 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel dá inicio efetivo aos trabalhos da 
sessão, recolhendo o credenciamento de todos os licitantes presentes e de imediato repassando a referida documentação aos 
demais presentes para conhecimento, análise e rubrica em todas as folhas.============================================= 
 
O representante da empresa ETHOS faz constar que a empresa UFC ENGENHARIA LTDA não apresentou a documentação do 
sócio/administrador que assinou a carta de credenciamento designando GUILHERES DE SOUZA PFLEGER para representa-la no certame, além 
de frisar que a referida empresa não apresentou declaração de ME ou EPP. Em relação à empresa PARALLELA, afirma que não apresentou o 
contrato social consolidado, apresentando apenas a última alteração sem as anteriores. Afirma também que esta não apresentou a identidade de 
quem assinou a carta de credenciamento. Em relação à empresa GLOBO, afirma que a procuração apresentada como base para a carta de  
credenciamento não dá poderes substabelecer quem foi indicado para representar a empresa no certame.========================= 
 

As empresas GLOBO E ETHOS se autodeclararam como sendo ME ou EPP para fins de tratamento diferenciado amparado pela 

Lei 123/2006. ======================================================================================== 
 
Ato seguinte, o Presidente e equipe, após análise da documentação de credenciamento das empresas presentes, julgaram e 

decidiram que todas as empresas presentes foram consideradas credenciadas. ============================================== 
 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura dos Envelopes de Propostas 
Técnicas das citadas empresas e neste mesmo instante, o Presidente da Comissão e equipe, repassou todas as PROPOSTAS 
TÉCNICAS / DOCUMENTAÇÃO para o conhecimento, rubrica,  análise  e  pronunciamento  por  parte  dos  licitantes  presentes.  
 

Dando sequência aos trabalhos da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e rubricas na referida 

documentação e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu toda a documentação; Ato seguinte, o Presidente  comunica 
à todos os presentes que referida documentação será encaminhada e submetida a Comissão Técnica Especial designada para 
a análise, julgamento e resultado sobre esta fase, cujo o resultado será oficial, será dada publicidade da referida análise e dos 
fatos no Portal de Compras do Município, DOE e DOU e o que ocorrer oportunamente.======================================== 
 

Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis interessados, caso queiram 
registrar em ATA, assim descritos:========================================================================================== 

 
O representante da empresa ETHOS URBANISMO E ARQUITETURA LTDA faz constar em ATA que a empresa PARALLELA 

apresentou apenas proposta técnica escrita e nenhum outro documento solicitado pelo edital, tais como atestados, certidões de 
regularidade junto ao CREA, entre outros.          
 
O representante da empresa GLOBO ENGENHARIA EIRELI faz constar em ATA que a empresa ETHOS não apresentou 

comprovação de vínculo de engenheiro eletricista Gustavo Luis, e que o termo de compromisso não está assinado tanto pelo 
engenheiro quanto pelo sócio da empresa. =================================================================        
 
Registrados todos os questionamentos acima mencionados, o Presidente da COMPEL e equipe de apoio, comunica  aos  
presentes que os referidos questionamentos/observações, serão analisados internamente e, quando do resultado desta fase, fará 



o relatório e o publicará no Portal de Compras do Município, abrindo-se neste instante, o prazo recursal previsto no Edital e na  
Lei em vigor.================================================================================================================== 

 
Quanto aos ENVELOPES contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS e HABILITAÇÃO – ficarão retidos em poder da Comissão 
Permanente de Licitação, devidamente Lacrados / rubricados por todos para uma posterior abertura em data oportuna.=========== 

 

E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação dão 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, 25 de junho de 2019. 
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EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 

 
 
 

GLOBO ENGENHARIA EIRELI – 02.210.717/0001-93 

Representante Legal – Sr(a) Marcos Silva de Oliveira 
 

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S/A - 13.937.479/0001-39 

Representante legal –  Sr(a). Márcia Rêgo do Rosário 
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Representante Legal – Thadeu Henrique Costa Rodrigues 
 

 


