
2ª ATA - SESSÃO  D E  CREDENCIAMENTO  E  ABERTURA  DOS  ENVELOPES  DE 
PROPOSTAS   DE  PREÇOS  – TOMADA DE  PREÇOS nº 008/2019 

 
 

Data Abertura: dia 09 de setembro de 2019    Horário: ás 09:00hs     Auditório: prédio da Secretaria de Saúde / 
Educação 
 
Objeto: contratação de consultoria especializada para acompanhamento técnico de obras de arte especiais, 
ajustes de projeto e elaboração de “as built” no município de Camaçari, visando o atendimento aos requisitos 
relativos à capacidade resistente, segurança, desempenho em serviço e durabilidade, conforme previstos nas 
normas da ABNT, Projeto Básico, Planilhas e demais anexas ao processo. =============================  
 
Relação das empresas que se interessaram e enviaram seus representantes para participarem desta Sessão, 
sendo: 
 

001 – M B ENGENHARIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES 
Representante Legal – Sr(a) Lucas Meira Santos 

RG nº 95.974203 SSP BA 

002 –R K  ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Soraia de Cácia Alves Hohlemverger  

RG nº 2975741 SSP BA 

003 – PROJEKT –  PROJETO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Glicelia Reis de Carvalho 

RG nº 08.432.949-14 

 
Registros dos fatos que foram  narrados  nesta 2ª ATA, assim  descrito 

 
Aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) às 09:00 horas, no auditório do 
prédio vermelho da Prefeitura Municipal de Camaçari - térreo - Centro Administrativo, esteve reunida a  Comissão 
Permanente de Licitação - Compel, designada pelo Decreto Municipal n° 7143, publicado no Portal de Compras 
do Município dia 05-09-2019,  cuja finalidade desta sessão pública é efetuar  o credenciamento dos interessados, 
demonstrar a inviolabilidade / lacres dos Envelopes que ficaram retidos em poder da Compel e, de imediato,  
abrir os Envelopes de Propostas de Preços das empresas Classificadas na fase anterior. ================ 
 
Ato seguinte, o Presidente e equipe, após análise da  documentação de credenciamento das empresas 
presentes, julgou e decidiu que todas as empresas presentes foram consideradas credenciadas. ============ 
 
Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel dá inicio efetivo aos 
trabalhos da sessão, procedendo com a abertura dos Envelopes de Propostas de Preços das citadas 
empresas e neste mesmo instante, fez a leitura dos preços globais por empresa, assim  descritos:=========== 
 
                                                                                                      Valor Estimado pelo Municipio   R$ 328.069,50 

EMPRESA VALOR GLOBAL 

001 – PROJEKT –  PROJETO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA 
 

R$ 272.246,88 

002 – M B ENGENHARIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES R$ 288.960,28 

003 –R K  ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
 

R$ 328.069,50 

 
Logo em seguida, o Presidente da Comissão e equipe, repassou todas as Propostas de Preços e seus anexos 
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. ================ 
 
Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a análise e 
rubricas e, com o consentimento de todos, solicitou e recolheu todas as propostas de preços / planilhas já 
analisadas e rubricadas por todos.  Ato seguinte, o Presidente comunica à todos os presentes que a análise, 
julgamento e resultado sobre esta fase, será realizada internamente e breve / oportunamente, quando do 
resultado oficial, será dada publicidade da referida análise e dos fatos no Portal de Compras do Município / DOE 
e o que ocorrer oportunamente. ============================================================== 
 
O representante da empresa M B ENGENHARIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES faz constar em ATA, em 
relação a empresa R K  ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, que esta não apresentou, conforme o item 
8.1.1, alínea d.1, o cronograma de execução das atividades, apresentando somente o que consta no item b, o 
cronograma físico-financeiro. A representante da empresa R K ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
argumenta que atendeu plenamente as exigências do edital apresentando na página 13 da sua proposta de 



preços o cronograma atendendo ao item b e d.1, nos quais estão claros que o cronograma deverá ser 
apresentado em parcelas mensais, contendo valores simples e acumulados, conforme os anexos I e II do edital. 
 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação dá 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, 09 de setembro de 2019. 
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EMPRESASPARTICIPANTES  /  ASSINATURAS  REPRESENTANTES 
 
 
 

001 – MB ENGENHARIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES 
Representante Legal – Sr(a) Lucas Meira Santos 
 

 

002 –RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Mario Gomes da Rocha Júnior 
 

 

003 – PROJEKT – PROJETO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA 

Representante Legal – Sr(a) Glicelia Reis de Carvalho 
 

 
Ausente 

 
 


