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1ª ATA CREDENCIAMENTO/ Propostas de Preços                                                                          TP 004/2021 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

1ªSESSÃO- ATADE  CREDENCIAMENTO e ABERTURA  DOS  ENVELOPES 
DE  PROPOSTAS  DE  PREÇOS-  TOMADA  DE  PREÇOSnº 004/2021. 

 

 

Data Abertura: dia 12 de agosto de 2021 Horário das 09:00hs 
 

Objeto:contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de operação, limpeza, tratamento da água e 
manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de automação, compostos de componentes elétricos eletrônicos das 
Fontes Luminosas Ornamentais e Interativas de Piso nas Praças: 1. Desembargador Montenegro, Centro;2. Abrantes, 
Centro -3 Barra de Jacuípe, na Costa do Município de Camaçari/Ba.(conforme Projeto e planilhas e demais anexos). 

 

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

001– Euroatlantica Brasil Ltda 
Representante legal – Sr. Alejandro Cabello Gonzalez 

Carteira de EstrangeiroRNE  v316556-1  

002 – Panamá Construção de Rodovias e Ferrovias , Serv. Obras Eireli 
Representante legal – Sr. Izael Pereira dos Santos  

PortadordoRG  nr 1656524-03 SSP-Ba 

 

Registrosdos fatosqueforamnarradosnesta 1ª Sessão, assim  descrito. 
 

Aos12(doze) dias do mês deagostodo 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° 7468/2021, devidamente publicado no 
Portal de Compras do Município - cuja finalidade desta Sessão pública é, receber os Envelopes de Propostas de 
Preçose deHabilitação, efetuando o credenciamento dos interessados e a seguir o Sr. Presidente resolve 
conceder mais 10 minutos para os possíveis retardatários conforme previsto no edital, transcorrido o tempo de 
tolerância de 10 minutos,foi iniciada a sessão e procedeu assim com a abertura dos Envelopes de Propostas 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 Compel, 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– a empresa Panamá Construção de Rodovias e Ferrovias , 
Serv. Obras Eireli. 
 
Ato contínuo, o Presidente e equipe na presença de todos, procedeu com a abertura dosEnvelopes de Propostas 
de Preçosdas citadas empresas e neste mesmo instante, o Presidentede posse da referidaDOCUMENTAÇÃO/ 
Propostas e Planilhas, repassandopara o conhecimento, rubrica, análise e pronunciamento por parte dos 
presentes. Dando sequência aos trabalhos da sessão, o Presidente daComissão, 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 assim  descrito abaixo================================== 
 

Valorglobal estimado pelo Municipio.........................................................................................R$ 405.259,23 
 

Relação das Licitantes participantes desta fase ValorGlobais 
OfertadosR$ 

001– Euroatlantica Brasil Ltda R$393.015,66 
 

002 – Panamá Construção de Rodovias e Ferrovias , Serv. Obras Eireli  R$383.072,95 
 

 

OBS: ao abrir os envelopes de Preços das empresas participantes, foi dectado que a empresaPanamá Construção de 
Rodovias e Ferrovias , Serv. Obras Eireli,  não apresentou o CDr  exigido em Edital, e  conforme as regas, foi concedido a 
referida empresa,  o  prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas para o atendimento ao aqui exposto. 
 
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– assimdescrito / detalhado:========== 
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O representante legal da empresa Euroatlantica Brasil  Ltda faz constar em ATAque a documentação de preços 
ofertados pela empresa Panamá Construção de Rodovias e Ferrovias , Serv. Obras Eireli,  não consta o carimbo da mesma  
nas planilhas e na composição de preços, bem como nos cálculos do B D I – sem identificação. ========================= 
 
O representante legal da empresa Panamá Construção de Rodovias e Ferrovias , Serv. Obras Eireli contra-argumenta  que 
toda sua documentação / propostas de preços e planilhas estão em papel timbrado com a devida identificação; 
portanto, atendendo o exigido;  pois,  conforme documentos apresentados no credenciamento,  já o identifica para 
tal fim. =================================================================================== 
 
E finalmente, registrados todos os questionamentos, o Presidente e Equipe, salienta que a documentação, 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 aosENVELOPES 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, 12deagosto de 2021. 
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