
1ª ATA – SESSÃO  DE  CREDENCIAMENTO  E  ABERTURA  

DOS   ENVELOPES  DE  PROPOSTAS  DE  PREÇOS 

CONCORRÊNCIA  nº 034/2019  
 

CONC 034/2019 

 
 

Abertura: dia 21 de janeiro de 2020 - Horário: às 09:00 hs. 
 
 

Objeto: contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de topografia com 
levantamento planialtimétrico, atualização de cadastro físico e sócio-econômico, 
georeferenciamento, coleta de documentos e elaboração de memoriais descritivos para 
fins de regularização fundiária e implantação de lotes urbanizados em diversos locais do 
Municipio de Camaçari – Bahia============================================= 

 
Dentre os diversos acessos ao portal do Município por possíveis empresas interessadas e, que 

tiveram acesso às informações do Edital da CONCORRÊNCIA  nr. 034/2019, compareceram  as 
seguintes empresas / representantes: 

 

Relação  das  Empresas  Participantes  nesta  Sessão  do  Certame: 
 

 

001 – OESTE ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E 

ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Allan Souza Gonzaga 

PORTADOR DO RG nֻº 
985667257 

002 – BONANZA CONSULTORIA EIRELI 
Representante Legal – Sr(a) Marcus Sobral Nunes da Silva 

PORTADOR DO RG nº 
542780232 

003 – JAPEL PRESTADORA DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

FUNDIÁRIAS EIRELI 
Representante Legal – Sr(a) Moacyr dos Santos Filho  

PORTADOR DO RG nº 
286382 

004 – NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A 
Representante legal –  Sr(a). Morgana de Sousa Bandeira  

PORTADOR DO RG nº 
1340378809 

005 – STOP – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CONSTRUÇÃO 

CIVIL LTDA 
Representante Legal – Sr. Janderson Damascena dos Santos 
Almeida 

PORTADOR DO RG nº 
10083160 

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

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte) no horário das 

09:00 horas, no auditório da Secretaria de Saúde / Educação - Centro Administrativo – Prédio 
(vermelho), esteve reunida a  Comissão Permanente de Licitação - Compel, designada pelo 

Decreto Municipal n° 7261/2020 (devidamente Publicado no Portal), cuja finalidade desta 

sessão pública é, receber e credenciar, recolher os Envelopes Propostas de Preços  e  de  

Habilitação, e de imediato, efetuar o credenciamento dos interessados e a seguir, abrir os 
Envelopes de Propostas de Preços das empresas participantes do certame, cujo objeto está 
descrito no preâmbulo desta 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 
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presentes e de imediato, repassando a referida documentação aos demais presentes para 
conhecimento, análise e rubrica em todas as folhas======== 

 

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============================================================== 

 

E,  dentre as empresas participantes, se  auto-declarou como  E P P /  ME – as seguintes  

empresas JAPEL PRESTADORA DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS EIRELI, 

BONANZA CONSULTORIA EIRELI, STOP – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA   
                    
Dando sequência, o Presidente na presença de todos os licitantes, procedeu com a abertura  

dos  Envelopes de Propostas de Preços cujos  preços  foram lidos e registrados em ATA,  
assim  descrito: 
 

Valor   estimado pelo  Municipio..........................................................................Valor  Global  R$ 4.549.970,00 
 

Empresas / licitantes        participantes Valor  Global  Ofertado 

R$ 

001 – NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A 
 

2.969.436,36 

002 – JAPEL PRESTADORA DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS 

EIRELI 

 

3.172.700,00 

003 – OESTE ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA 

LTDA 
 

3.499.491,96 

004 – BONANZA CONSULTORIA EIRELI 
 

3.667.801,72 

005 – STOP – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 

 

4.369.970,00 

 
 

Realizada a leitura / registros dos preços ofertados,  o Presidente e equipe, repassou todas as 
Propostas de Preços e Planilhas  para o conhecimento, rubrica, análise  e  o pronunciamento por 
parte dos licitantes presentes; enquanto isso, o Presidente solicitou aos presentes que rubricassem 

todos os ENVELOPES DE HABILITAÇÃO, que ficarão retidos na sala da Compel, devidamente 
lacrados e rubricados por todos, para uma data oportuna a serem abertos, quando de uma futura 
convocação. =================================================================== 
 

Já numa fase mais avançada da sessão, o Presidente e equipe, após ter concedido prazo para a 
análise e rubricas nas referidas Propostas / Planilhas e, com o consentimento de todos, solicitou e 
recolheu toda a documentação;  Ato seguinte, o Presidente e equipe, 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  e  o  que ocorrer oportunamente.=================================== 
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A COMPEL registra que a empresa STOP – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL 

LTDA apresentou a proposta de preços sem identificação, ausente assinaturas dos responsáveis e 
não apresentou o CD em anexo, portanto não cumprindo assim o item 7.1 do edital.  
 
Fase seguinte, o Presidente abre espaço para os questionamentos, observações para os possíveis 
interessados, caso queiram registrar em ATA. ======================================== 

  

O representante legal da empresa OESTE ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E 

ENGENHARIA LTDA  solicita a desclassificação da empresa STOP – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA por não atender atender o item 7 deste edital em sua totalidade. 

Solicito também a desclassificação da empresa JAPEL PRESTADORA DE SERVIÇOS E 

SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS EIRELI por não atender ao item 7.2 alínea a apresentando proposta de 
preço assinada por procurador não comprovado na respectiva proposta. Por também não atender ao 
item 7.2 alínea d apresentando composição de preços unitários com valores de hora diferentes em 

cada composição para o mesmo profissional. Sobre a empresa BONANZA CONSULTORIA EIRELI 
não atendeu ao item 7.2 alínea d apresentando composição de preços unitários não correspondente a 
planilha orçamentária, propostas de preços e composição de BDI, apresentando composição de BDI 
21,54 % em sua proposta e nas suas composições de 25% ou zerada, por não atender também ao 
item 7.2 alínea e apresentando composição de BDI fora dos parâmetros estabelecidos no acórdão. 

Quanto a empresa NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A  não atendeu ao item 7.2 alínea a 
apresentando proposta de preço assinada por procurador não comprovado na respectiva proposta e 
por não atender também ao item 7.2 alínea e apresentando composição de BDI fora dos parâmetros 
estabelecidos no acórdão.  

   
    

O representante legal da empresa JAPEL PRESTADORA DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

FUNDIÁRIAS EIRELI faz constar em ATA que tem interesse de usar a prerrogativa na lei 
complementar 123/2006.       
 
Fase seguinte, o Presidente  e  equipe  dá  a sessão por encerrada e 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 21 de janeiro de 2020 

 

COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO – COMPEL 
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Presidente em 

Exercicio  
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Rodrigues  

 

Apoio 
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Apoio 
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S. R Santana 
 

Apoio 

 
 
 
 

Manoel  Alves 
Carneiro 

 
Apoio 
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EMPRESAS   PARTICIPANTES   /   ASSINATURAS   REPRESENTANTES 

 

001 – OESTE ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E 

ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal – Sr(a) Allan Souza Gonzaga 
 

 

002 – BONANZA CONSULTORIA EIRELI 
Representante Legal – Sr(a) Marcus Sobral Nunes da Silva 
 

 

003 – JAPEL PRESTADORA DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS 

EIRELI 
Representante Legal – Sr(a) Moacyr dos Santos Filho  

 

004 – NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A 
Representante legal –  Sr(a). Morgana de Sousa Bandeira  
 

 

005 – STOP – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
Representante Legal – Sr. Janderson Damascena dos Santos Almeida 
 

 

 

 

 

 


