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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES  

CONCORRÊNCIA N.° 004/2017– COSEL/OBRAS 
PROCESSO N.° 00209.11.07.611.2017 

 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e 

Patrimônio – CMP da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, a Comissão Setorial Permanente de Licitação– 

COSEL/OBRAS, designada pelo Decreto Municipal n.º 6.660 de 03 de fevereiro de 2017, reuniu-se para o recebimento dos envelopes de 

proposta técnica, preços e habilitação, referente à Concorrência n.º 004/2017 – COSEL/OBRAS, cujo objeto refere-se á 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. Participaram do 

certame as seguintes empresas: 1. PRISMA CONSULTORIA  E  ENGENHARIA LTDA  (Representante legal: MARCO ANTONIO MACEDO  

DINIZ); 2. APT - ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S EPP (Representante legal:  MARIO MARTINS PEREIRA).  

 

A empresa APT – ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S EPP, declarou estar enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, 

fazendo jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores. 

 

Dando prosseguimento procederam com a abertura do envelope n.º 01 - Proposta técnica das empresas participantes do certame. 

 

 LICITANTE 
1. PRISMA CONSULTORIA  E  ENGENHARIA LTDA 

2. APT  - ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S EPP  

 

O Presidente e a unanimidade de seus membros/suplentes procederam à conferência dos documentos em cópia simples apresentados 

nesta sessão, sendo constatado que a  licitante APT  - ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S EPP, apresentou as CAT’s nº 

20110000564; 20130001077; 20150000052 e seus respectivos atestados  em cópia simples. Diante do exposto a Comissão decidiu com 

fulcro no art. 27, § 6º da Lei Municipal 803/2007 conceder ao licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentação dos respectivos 

documentos originais, cujo conteúdo retrata situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta  técnica. Em 

seguida, o Presidente submeteu aos licitantes presentes para rubrica e verificação das propostas técnicas apresentadas.  

 

Dada a palavra aos licitantes o representante da empresa PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA alega que  “a empresa APT  - 

ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S EPP apresentou os contratos de prestação de serviços dos profissionais  e  declarações 

de autorização de inclusão da  equipe técnica  sem reconhecimento de  firma das assinaturas dos  responsáveis técnicos e com referencia   

ao item conhecimento do problema e plano de trabalho, segundo item 6.7 do Anexo I  do edital devem  ser apresentados  conhecimento do 
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problema e plano de trabalho relacionados  ao processo  de preparação do programa a serem financiados, não sendo apresentado pela 

APT  o conhecimento especifico a esse item a ser abordado  e com relação a  experiência da equipe técnica mínima a empresa APT 

apresentou dois profissionais para assumir a experiência e um único técnico  para função de coordenação geral sendo um deles Engenheiro 

de Minas e não Engenheiro Civil ou Arquiteto, deveria ser apresentado um profissional com competência para o cumprimento de todos itens 

a serem avaliados em comprimento ao  item 6.7.5 do anexo I do edital e não foi apresentada a certidão de Registro e Quitação junto ao 

CREA da pessoa jurídica,  referente  aos subitem 9.2.4.1 e do  item 8.1do anexo I do edital, como também não apresentou a certidão de 

Registro e Quitação da Profissional Marília Espinheira Porto Bruno”. Os demais representantes nada tiveram a declarar.  

 

O Presidente suspendeu a sessão para análise detalhada da Proposta Técnica e divulgará o resultado no Portal de Compras: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Os envelopes de n.º 02 e 03 contendo proposta de preços e documentos de habilitação, ficarão em 

poder da Comissão devidamente rubricados nos lacres. 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 ASSINATURA 

PRISMA CONSULTORIA   E  ENGENHARIA LTDA 
MARCO  ANTONIO MACEDO  
DINIZ  

(61) 3201-3700 
 

APT  - ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S 

EPP 
MARIO MARTINS PEREIRA  (71) 3267-2140  

 


