
1ªATA  - SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO  EABERTURA DOS ENVELOPES  DE 

PROPOSTAS TÉCNICAS –TOMADA DE  PREÇOS nº 008/2019–Fl 01 

 
 

Data Abertura: dia 18de julho de 2019 Horário:ás09:00hs 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.============================================================================================== 

 

Dentre os diversos (dezenas) de acessos ao Portal de Compras do Municípiopor possíveis interessados e, que tiveram acesso às 

informações do Edital, comparecerama  esta sessão,  as seguintes empresas: 
 

001 – M B  ENGENHARIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES 

Representante Legal – Sr(a) Lucas Meira Santos 

Portador (a) do RG nº 95.974203 SSP BA 

002 –RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

Representante Legal – Sr(a)Mario Gomes da Rocha Júnior 

Portador (a) do RG nº 04.924.003-00 SSP-BA 

003 – PROJEKT – PROJETO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA 

Representante Legal – Sr(a) Glicelia Reis de Carvalho 

Portador (a) do RG nº 08.432.949-14 

 

Registrosdos fatosque foram  narrados  nesta 1ª ATA, assim  descrito 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho 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° 7084, publicado no Portal de Compras do Município, cuja finalidade desta sessão pública, 
é receber os Envelopes de Propostas Técnicas, Propostas de Preços e Habilitação; efetuar o credenciamento dos 
interessados e logo a seguir, abrir os Envelopes contendo as Propostas Técnicas das empresas participantes do certame, 
cujo objeto está descrito e explicitado no preâmbulo da ATA.=================================================================== 
 

Portanto, no dia, local e horário estabelecido, o Presidente e demais membros da Compel dá 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.======================================== 
 

A empresa MB ENGENHARIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES e PROJEKT – PROJETO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA 

se autodeclararam como sendo ME ou EPP para fins de tratamento diferenciado oferecido pela Lei 123/2006.============== 
 

Ato seguinte, o Presidente e equipe, após análise da documentação de credenciamento das empresas presentes, julgaram e 

decidiram que todas as empresas presentes foram consideradas credenciadas. ===================================== 
 

Fase seguinte, o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura dos Envelopes de Propostas 
Técnicas das citadas empresas e neste mesmo instante, o Presidente da Comissão e equipe, repassou todas as Propostas / 
Documentação 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=========================================================== 
 

Ato seguinte, o Presidentecomunica à todos os presentes que referida documentação será analisada e julgamento “internamente” 
e o resultado sobre esta fase,será dada publicidade no Portal de Compras do Município  e DOE e o que ocorrer. 
 

Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis interessados, caso queiram 
registrar em ATA, assim descritos:============================================================================================ 
 
O representante da empresa MB ENGENHARIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES faz constar em ATA que em relação a empresa 

RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, que as Cats. de numero 0440/2011 não apresentam atribuição de projeto de pontes, 
atribuição que consta é de coordenação e não de execução de projeto, ainda referindo a mesma cats, a MB Engenharia ressalta 
que a execução dos projetos em questão, que profissional faz parte da equipe que compõe da empresa MB Engenharia pedindo 
por tanto uma análise mais apurada dos fatos. E com relação PROJEKT – PROJETO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA não 
identificamos em sua proposta técnica apresentação de CAT para acompanhamento técnico de obra (ATO), a qual é requisito 
apresentado no Edital.======================================================================================================== 
 
 

O representante da empresa RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA faz constar em ATA que nada tem a questiona ficando no 

aguardo da análise da equipe técnica da Compel. ============================================================================= 
 
 

O representante da empresa PROJEKT – PROJETO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA faz constar em ATA que em relação à 

empresa RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA os atestados técnicos de numero 2437/2014 e 42649/2017 tem como único 
projetista o profissional Sr. Daniel Souza Machado, salientamos que o mesmo é sócio da empresa PROJEKT – PROJETO  

Engenharia, portanto, a técnica do profissional Sr Daniel Souza Machado. Dando seguimento, salienta ainda que as CATs 853/2014 e 
2430/2013 não se tratam de ATO – Acompanhamento técnico de obra. E com relação a empresa MB ENGENHARIA E PROJETOS 
SOCIEDADE SIMPLES faz constar também que a CAT n° 6785/2017 não apresenta a descrição dos serviços no campo observações, salienta 
ainda, que relação as CATs  n° 13127/2019 e n° 36532/2018 não se tratam de ATO de execução completa de pontes conforme será o serviço 
proposto no objeto da licitação, mas sim ATO de reforço estrutural. ==================================================================== 
 
 
 
 



 

1ªATA- SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO    E    ABERTURA   DOS  ENVELOPES  DE 

PROPOSTAS TÉCNICAS -  TOMADA    DE    PREÇOS nº 008/2019–Fl.02 

 
Registrados todos os questionamentos acima mencionados, o Presidente da COMPEL e equipe de apoio, comunicaaos 
presentes que os referidos questionamentos/observações, serão analisados internamente e, quando do resultado desta fase, fará 
o relatório e o publicará no Portal de Compras do Município, abrindo-se neste instante, o prazo recursal previsto no Edital. 
 

 

Quanto aos ENVELOPES de PROPOSTAS de PREÇOS e HABILITAÇÃO – ficarão retidos em poder da Comissão Permanente 
de Licitação, devidamente Lacrados / rubricados por todos para uma posterior abertura em data oportuna.====================== 
 
E, finalmente, concluindo os trabalhos desta sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação dão 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, 18 de julhode 2019. 
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