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1ª SESSÃO - ATA DE CREDENCIAMENTO  e ABERTURA  DOS  ENVELOPES 

DEPROPOSTAS  DE  PREÇOS-  TOMADA  DE  PREÇOSnº 006/2021. 
 

 

1ª ATA                                                                                   Credenciamentoe   Propostas de Preços                                                                          TP 006/2021 

Data Abertura: dia 05 de novembro de 2021 Horário das 09:00hs 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Iluminação Cênica do Viaduto do Trabalhador 
localizado no Município de Camaçari - Bahia (conforme Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo)======== 

 

Dentre os diversosacessos ao Portal de Compras do Municípiopor possíveis interessados e, que tiveram acesso às 
informações do Edital, compareceramperanteestasessão,asseguintesempresas: 
 

001 – M & C – Serviços Elétricos Ltda - EPP 
Sem Representantelegal 

Portador(a) do RG nº  
Sem Representantelegal 

002 – JD2  ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA 
Representante Legal – Sr. Danilo de Souza Goes 

Portador do RG 982384858 
 

003 – Panamá  Construção de Rodovias e Ferrovias , Serv. Obras  Eireli 
Representante legal – Sr. José Jorge Cardoso Vasconcelos 

Portador do RG nr 0284563609 SSP-Ba 

 

OBS – a empresa M & C – Serviços Elétricos Ltda – EPP enviou seus envelopes de Preços e Habilitação – 
semcredenciamento, apresentando apenas Certidão Simplificada Digital . ============================================= 

  

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

Aos 05 (cinco) dias do mês de  novembro  do ano de2021 (dois mil e vinte e um) no horário das 09:00 horas, no 
auditório Secretaria de Saúde / Educação “Prédio vermelho” - Térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a 
Comissão Permanente de Licitação –Compel, designada pelo Decreto Municipal n° 7.468/2021 alterado pelo 
Decreto Municipal nº 7.636/2021, devidamente publicado no Portal de Compras do Município - cuja finalidade desta 
Sessão pública é, receber os Envelopes de Propostas de Preços e de Habilitação, efetuando o credenciamento 
dos interessados e a seguir o Sr. Presidente decide por conceder mais 10 minutos para os possíveis retardatários 
conforme previsto no edital, transcorrido o tempo de tolerância,foi iniciada a sessão e procedeu assim com a 
abertura dos Envelopes de Preços das empresas participantes do certame, cujo objeto está descrito e explicitado 
no preâmbulo desta ATA.=========================================================================================================== 
 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Comissão, deu 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 ============== 
 

Dentre as participantes, se auto-declarou como EPP / ME– as empresas M & C – Serviços Elétricos Ltda – EPP 
,JD2  ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA  e Panamá  Construção  de  Rodovias e Ferrovias , Serv.  Obras  Eireli 
 
Ato contínuo, o Presidente e equipe na presença de todos, procedeu com a abertura dos  Envelopes de Preços  
das citadas empresas, que foram assim lidos e registrados: 
 

Valorglobal estimado pelo Municipio.........................................................................................R$ 430.647,83 
 

Relação das Licitantes participantes desta fase Valor  Globais 
Ofertados  R$ 

001 – JD2  ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA R$ 384.864,10 
002 – Panamá   Construção  de  Rodovias e Ferrovias , Serv.  Obras  Eireli R$ 391.028,23 
003 – M & C – Serviços Elétricos Ltda – EPP R$ 411.857,90 

 

 
Ato seguinte, o Presidente de posse da referida DOCUMENTAÇÃO/ Propostas e Planilhas, repassou para o 
conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos presentes. Dando sequência aos trabalhos da 
sessão, o Presidente da Comissão, após ter concedido prazo para a análise e rubricas; com o consentimento de 
todos, solicitou e recolheu a referida documentação já rubricada e analisada,cujos preços globais foram lidos e 
registrados assimdescrito abaixo================================================================================================= 
 

Logo após registrados e ordenadas as propostas,  o Presidente e equipe, abre espaço para os questionamentos ou 
observações para os possíveis interessados, caso queiram registrar em ATA– assim  descrito / detalhado:========== 
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A Compel informa que a empresa Panamá  Construção  de  Rodovias e Ferrovias , Serv.  Obras  Eireli, não 
apresentou o CD-R na sua proposta de Preços, tendo assim o prazo de 24 hrs para apresentar conforme o item 
11.2.3 do edital.============================================================================================== 
 
O representante legal da empresa  JD2  ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA faz constar em ATAque aempresa M&C – 
Serviços Elétricos Ltda – EPP não apresentou a composição de encargos sociais conforme item 7.1.1 “c”. ======== 
 
O representante legal da empresa JD2 ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA  faz constar em ATA que a empresa 
Panamá  Construção  de  Rodovias e Ferrovias , Serv.  Obras  Eireli não apresentou a composição de encargos 
sociais conforme item 7.1.1 “c”. Consta ainda que as declarações não estavam assinadas nem carimbadas. 
Apresentou também o cronograma físico financeiro com o valor de R$ 430.647,83 em divergência com sua proposta 
onde apresenta o valor de R$ 391.028,23, e a composição está errada em desacordo com o acórdão e ISS do 
município.==================================================================================================== 
 
E finalmente, registrados todos os questionamentos, o Presidente e Equipe, salienta que as propostas / planilhas, 
bem como os questionamentos,serão analisados internamente e que oportunamente, o resultado sairá divulgado no 
Portal de Compras do Município e também no D O E ======================================================== 
 

E, quanto aos ENVELOPES DE HABILITAÇÃO– estes ficarão retidos em poder da Comissão Permanente de 
Licitação - Compel, devidamente Lacrados / rubricados por todos para uma posteriorabertura em data oportuna. 
 

Finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente e equipedápor encerrada e nada mais havendo a 
tratar ou constar, foi lavradaa presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por 
mim__________________________ que digitei, pelo Presidente e demais membros da Comissão e pelos 
representantes das empresas credenciadas. =======================================================++++++====================== 
 

Camaçari, 05denovembrode 2021. 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
Antônio Sérgio 

Moura de Sousa 
Presidente 

 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Membro 
 

Cibele Maria 
Araújo de Oliveira 

Membro 
 

Jussara Souza de 
Oliveira 

Membro 
 

 

 
Ana Carolina 

Iglesias 
Membro 

 

 
Manoel  Alves 

Carneiro 
Membro 

 
 

EMPRESAS  PARTICIPANTES / ASSINATURAS  REPRESENTANTES 
 
 

001 – M & C – Serviços Elétricos Ltda - EPP 
Sem Representantelegal 

 

Sem representante legal 

002 – JD2  ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA 
Representante Legal – Sr. Danilo de Souza Goes 
 

 

003 – Panamá  Construção  de  Rodovias e Ferrovias , Serv.  Obras  Eireli 
Representante legal – Sr. José Jorge Cardoso Vasconcelos 
 

 

 
 
 


