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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA  DA  2ª SESSÃO  PÚBLICA  PARA  ABERTURA  D0S  ENVELOPES  DE  PREÇOS 
CONCORRÊNCIA n° 004/2017– COSEL/OBRAS - PROCESSO n° 00209.11.07.611.2017 . 

 
 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto 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 – COSEL/OBRAS, designada pelo Decreto Municipal n° 6769 de 01 de agosto de 2017, reuniu-se para 

em sessão pública, abrir os envelopes de propostas de preços referente à Concorrência nº 004/2017 – COSEL/OBRAS, 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 Preços das empresas 

classificadas e aptas a participarem desta na fase, portanto, na presença de seus representantes, foram colocados os referidos Envelopes sobre a mesa 

demonstrando a inviolabilidade dos mesmos; ato continuo, o Presidente enumera e relaciona as empresas classificadas  para  esta  fase=============,  

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

002 - APT - ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S EPP - sem representante legal =============================================================== 
 

Transcorrida esta etapa, o Presidente em demais membros da Comissão, procedeu a abertura dos Envelopes de Preços das citadas empresas, 

conforme quadro demonstrativo abaixo, por empresa e seus respectivos preços globais ofertados, assim descritos:====================================== 

PRISMA CONSULTORIA  E  ENGENHARIA LTDA APT - ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S EPP 

 

R$ 7.182.413,67 R$ 7.137.216,90 
 

 

Dando sequência aos trabalhos, o Presidente após divulgar os preços globais, faz constar em ATA que ambas propostas apresentarem CDs, os quais 

foram conferidos; neste momento, as citadas propostas foram  repassadas para o conhecimento e rubricas em todas as folhas; neste mesmo instante, o 

Presidente da Comissão colocou a palavra à disposição dos interessados para quaisquer comentários e/ou observações que queiram registrar na 

presente ATA. ==================================================================================================================================== 
 

O representante da empresa PRISMA CONSULTORIA  E  ENGENHARIA LTDA informa que nada tem a questionar neste momento, ficando no aguardo das 

análises e decisões futuras ======================================================================================================================== 
 

Finalizando os trabalhos desta sessão e conforme o quadro demonstrativo, o Presidente em exercício e equipe, tendo em vista a complexidade na análise 

dos preços unitários que compõe o global, decide não declarar a classificação, suspendendo os trabalhos e realizar a análise interna mais apurada, 

cautelosa e com maior precisão e; oportunamente, divulgar o resultado no Portal de Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br. Nada mais havendo 

digno de registro, o Presidente lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos=================================================================== 
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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– COSEL/OBRAS 

Manoel  Alves Carneiro 
Presidente em exercício 

 

Aricele Guimarães 
Machado Oliveira 

Membro 

Gledson dos Santos 
nascimento 

Suplente 

 Wadna Cheile Melo 
Aragão 
Membro 

Larissa da Silva 
Macedo 
Suplente 

 

Licitantes Presentes: 
 

 

 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

PRISMA CONSULTORIA   E  ENGENHARIA LTDA MARCO  ANTONIO MACEDO DINIZ  (61) 3201-3700  

APT  - ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S EPP Sem representante legal (71) 3267-2140 Ausente 

 


