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ATA DO PREGÃO Nº 06/2022 – OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
técnicos especializados na execução de todas as fases de processos seletivos de recrutamento
de pessoal visando o preenchimento de vagas para a AGEVAP. Aos nove dias do mês de
setembro de dois mil e vinte e dois, às 10h, ocorreu a abertura da sessão de julgamento, realizada
na Sede da ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, situada na Rua Elza da Silva Duarte, nº 48, Loja 1A, Campo do
Manejo – Resende/RJ, quando se reuniram o Pregoeiro, membro da equipe de apoio e os
membros da Comissão de Julgamento: Horácio Rezende Alves – Pregoeiro e Presidente da
Comissão de Julgamento; Paula da Rocha Eloy – Apoio e Membro da Comissão; e Júlio César
da Silva Ferreira – Apoio e Membro da Comissão de Julgamento. Considerando a Resolução ANA
nº 122/2019, Resolução INEA nº 160/2018, Portaria IGAM nº 60/2019, Lei Federal nº
10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993, e alterações posteriores, deu-se início ao certame,
sendo registrado o comparecimento de 3 (três) empresas interessadas, sendo: OMNI
CONCURSO PÚBLICOS LTDA ME, CNPJ: 20.311.290/0001-00, não credenciada devido a carta
de credenciamento estar assinada digitalmente sem código de verificação de autenticidade,
conforme previsto no item 6.1.3 do edital. INSTITUTO IBDO DE GESTÃO E PROJETOS, CNPJ:
10.412.608/0001-87, não credenciada devido a suspensão da autenticação de documentos pelo
CNJ do cartório Azevedo Bastos, conforme informação constante no site e na diligencia realizada
através de ligação telefônica (83) 3244-5404. DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
E DE CARREIRAS, CNPJ: 14.457.123/0001-60, não credenciada devido a impossibilidade de
confirmação de assinatura digital, através do link disponível no documento, uma vez que exige o
documento eletrônico ou código não presente no documento. Os envelopes foram conferidos e
rubricados por todos os presentes, sendo realizada na sequência a abertura do ENVELOPE 1 –
PREÇO, conferido e rubricado o seu conteúdo por todos os presentes, foram apresentados os
preços das respectivas empresas: A OMNI CONCURSO PÚBLICOS LTDA ME, apresentou o
valor global de R$ 39.750,00 (trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais), a INSTITUTO IBDO
DE GESTÃO E PROJETOS, apresentou o valor global de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais),
e a DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS, apresentou o valor
global de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). As propostas de preços apresentadas pelas
empresas foram assinadas por responsáveis não credenciadas, sendo todas as propostas
desclassificas, neste sentido a comissão informou que o ato será republicado, sendo devolvidos
os ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO das respectivas empresas ainda lacrados. As decisões
serão publicadas no site da AGEVAP. A sessão foi encerrada às 11:30hs.

___________________________
Paula da Rocha Eloy
Apoio-Membro da Comissão

_____________________________
Horácio Rezende Alves
Pregoeiro
Presidente da Comissão de Julgamento

___________________________
Júlio César da Silva Ferreira
Apoio-Membro da Comissão
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